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С Т У Д И Ј Е  И  Ч Л А Н Ц И

UDC 811.163.41’373.7

Др Де јан В. Ај да чић

СРП СКИ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЗМИ СА ЛЕК СЕ МОМ ДУ ША  
У ПО РЕ ЂЕ ЊУ СА ДРУ ГИМ СЛО ВЕН СКИМ ЈЕ ЗИ ЦИ МА

Ау тор на во ди лин гви стич ке ра до ве о лек се ми ду ша, ком па-
ра тив не сту ди је о фра зе о ло ги зми ма са ком по нен том ду ша у ру ском 
и срп ском је зи ку (О. Бе леньк ая, Н. Бра ги на, M. Ţăran), у укра јин-
ском и срп ском је зи ку (Д. Ај да чић, Л. Не поп-Ај да чић), сту ди је о 
ко ло ка ци ја ма и фра зе о ло ги зми ма са ком по нен том ду ша у срп ском 
је зи ку (С. Ри стић, E. Kon ce wicz-Dzi duch, O. Ан то но ва) и дру гим 
сло вен ским је зи ци ма (Н. Бра ги на, А. Ва си лье ва, O. Криж ко). Ау тор 
од ре ђу је атри бу те и свој ства ду ше у фра зе о ло шкој сли ци све та и 
да је лин гви стич ке од го во ре на пи та ња: где се на ла зи ду ша, ка ква је 
ду ша, ка кви су од но си ду ше, те ла, ср ца и дру гих ор га на. Дру ги део 
тек ста ис ти че зна че ња фра зе о ло ги за ма са пој мом ду ша: жи вот на 
си ла, осе ћа ња и же ље, ка рак тер чо ве ка, ме ђу људ ски од но си, по кре-
тач ка си ла не че га. Ау тор ана ли зи ра екви ва лент ност фра зе о ло ги-
за ма у срп ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма. Екви ва лент не и 
не е кви ва лент не фор ме фра зе о ло ги за ма раз ли чи тих је зи ка ука зу ју 
на осо бе но сти по и ма ња ду ше у фра зе о ло шкој сли ци све та у срп ском 
је зи ку и дру гим сло вен ским је зи ци ма.

Кључ не ре чи: ду ша, те ло, ср це, фра зе о ло ги зми, фра зе о ло шка 
сли ка све та, екви ва лент ност, срп ски је зик, сло вен ски је зи ци.

1. У је зич кој сли ци све та се од ра жа ва ју и из ра жа ва ју зна ња и ко лек тив-
не пред ста ве но си ла ца не ког је зи ка. Па жња лин гви ста мо же би ти по све ће на 
ко му ни ка тив ним или со ци јал ним од ли ка ма ре а ли за ци је је зич ке сли ке све та 
у окви ри ма оп штег, груп ног или ин ди ви ду ал ног ко ри шће ња је зи ка, али је 
мо гу ће усред сре ди ти и на под си сте ме је зи ка. Ду бин ске струк ту ре гра ма ти ке 
је зи ка од ра жа ва ју од ре ђе не осо бе но сти је зич ке сли ке све та. У ис тра жи ва њу 
по сло ви ца, не ки ау то ри пи шу о па ре ми о ло шкој сли ци све та. По себ ни ме ха-
ни зми са зда ва ња фра зе о ло ги за ма има ју сво је спе ци фич но сти (Шкатова2012), 
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што до зво ља ва да го во ри мо о фра зе о ло шкој сли ци све та ко ја чи ни део ши ре, 
је зич ке сли ке све та.

2. У овом ра ду би ће пред ста вље ни срп ски фра зе о ло ги зми са лек се мом 
ду ша из фра зе о ло шког реч ни ка Јо си па Ма те ши ћа (Matešić1982) и реч ни ка 
срп ско хр ват ског је зи ка (РСА НУ) у по ре ђе њу са фра зе о ло шким је ди ни ца ма 
дру гих сло вен ских је зи ка из од го ва ра ју ћих фра зе о ло шких реч ни ка. Чла нак 
О. Бе лењ ке „Так где же ты, славянская ду ша?“ у пот пу но сти је по све ћен по ре-
ђе њу ру ских и срп ских фра зе о ло ги за ма са лек се мом ду ша (Беленькая 2001: 
86–91). Фраг мен ти фра зе о ло шке сли ке све та ко је се ти чу сла ви стич ког по ре-
ђе ња фра зе о ло ги за ма са ком по нен та ма ср це и ду ша пред ста вље но је у не ко ли-
ко ра до ва (Брагина 2007; Ţăran 2010; ајдачић–непоп-ајдачић 2015: 115–116).

По ре ђе ња срп ских и сло вен ских фра зе о ло ги за ма су из во ђе на и у окви-
ри ма ши рих сла ви стич ких ис тра жи ва ња (Wysoczański 2012: 234–235). За 
раз у ме ва ње осо бе но сти срп ских фра зе о ло ги за ма са лек се мом ду ша у кон тек-
сту сло вен ске фра зе о ло ги је тре ба има ти у ви ду и низ дру гих тек сто ва. Хри-
шћан ски про по вед ни ци су го во ри ли о ду ши, а о њој су пи са ли мно ги фи-
ло зо фи, фол кло ри сти, ет но ло зи, пси хо ло зи, те о ло зи и др. За нас је по себ но 
дра го цен чла нак Све тла не Тол стој Славянские ми фо ло ֱ и че ские ֲред сֳа вле
ния о ду ֵ е (толстая 2000), у ко ме су исцрп но пред ста вље не ми то ло шке пред-
ста ве Сло ве на. Ау тор ка ис ти че зна чај не до при но се Ка жи мје жа Мо шињ ског, 
Ве се ли на Чај ка но ви ћа, Хри сте Ва ка рел ског, Пе тра Бу ла та и Уте Ду ко ве у 
си сте ма ти за ци ји огром не гра ђе о ду ши у на род ним ве ро ва њи ма. О ре кон-
струк ци ја ма ар ха ич ких пред ста ва о ду ши пре о бра же ној у ин сек те, пти це 
и биљ ке, пи са ле су Људ ми ла Ви но гра до ва (виноградова 1999), Ма ри ја Ма-
јер чик (Маєрчик 1996; Маєрчик 2003), М. Ка ма ро ва и др. Број лин гви стич ких 
тек сто ва о ду ши у по је ди ним сло вен ским је зи ци ма упа дљи во је по рас тао 
на пре ло му ми ле ни ју ма (Шевченко1998;GrzeGorczykoWa 1999; Wierzbicka
1999; Урысон1999;никитина1999;Михеев1999;леШова1999;толстая 
2000; крижко2002;голУБовська2002и др.). 

Иди о ми са лек се мом ду ша би ли су пред мет ана ли зе Ста не Ри стић у 
ра ду о кон цеп ту а ли за ци ји срп ских ре чи из сфе ре ду хов но сти. Сле де ћи иде-
је Чер неј ка о ана ли зи ап стракт них име на, ау тор ка на во ди кон тек сту ал не 
ре а ли за ци је ре чи ду ша у „сце на ри ју ду хов но сти“ (ристић 1999: 158–159) и 
„сце на ри ју осе ћа ња“ (ристић 1999: 161). Ста на Ри стић је про а на ли зи ра ла и 
ког ни тив не је ди ни це у струк ту ри кон це па та дух и ду ша у срп ском је зи ку 
по реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ (ристић 
1998: 133–144; ристић 1999: 169–180).

У ре а ли за ци ји зна че ња ре чи ду ша и те ло у срп ском је зи ку опо зи-
ци ја ‘не ма те ри јал но – ма те ри јал но’ че сто се не у тра ли ше под ути ца јем 
дру гих ком по не на та зна че ња из њи хо вог са др жа ја. Та ко ком по нен та 
‘функ ци о нал на це ли на’ усло вља ва да се ‘ду ша као не ма те ри јал на функ-
ци о нал на це ли на’ и те ло као ‘ма те ри јал на функ ци о нал на це ли на’ спо је 
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у је дин стве ну це ли ну (ду ша је сме ште на у те лу) об у хва ће ну пој мом 
‘чо век, по је ди нац (ин ди ви дуа)’. Ме ђу тим, ре чи дух и пут (ֲло )ֳ увек су 
су прот ста вље не јед на дру гој, јер у са зна њу но си ла ца срп ског је зи ка све 
што је пу те но (плот ско) ли ше но је ду хов но сти (ристић 1999: 171).

Укра јин ка Ољ га Ан то но ва пред ста ви ла је низ фра зе о ло шких је ди ни ца 
из реч ни ка Ј. Ма те ши ћа и срп ско хр ват ско-ру ског фра зе о ло шког реч ни ка О. 
Тро фим ки не, од ре ђу ју ћи њи хо ву се ман ти ку као „све у куп ност цр та, ква ли-
те та свој стве них не кој осо би“ (антонова 2009). Еди та Кон це вич-Ђи дух je 
на при ме ри ма што кав ског је зич ког суп стра та фра зе о ло ги зме гру пи са ла по 
сим бо ли ци ду ше као жи во та, енер ги је; до бра; ра зу ма; чо ве ка (konceWicz-
-DziDuch2012:185). 

3. Срп ски фра зе о ло ги зми са лек се мом ду ша већ су на пр ви по глед слич-
ни од го ва ра ју ћим фра зе о ло шким је ди ни ца ма из дру гих сло вен ских је зи ка, 
што је мо гу ће об ја сни ти бли ско шћу и срод но шћу њи хо вих је зи ка и по гле да 
на свет. У не ким слу ча је ви ма та слич ност је сте плод позајмљивањa фра зео-
ло ги за ма из истих, не сло вен ских из во ра. Али, мо гу ће је за па зи ти и по сто ја ње 
не ких не е кви ва лент них фра зе о ло шких је ди ни ца у сло вен ским је зи ци ма. 
Сто га их ва ља ана ли тич ки упо ре ди ти, те на осно ву ана ли зе за јед нич ких и 
ме ђу соб но раз ли чи тих еле ме на та по ка за ти осо бе но сти пред ста ва о ду ши у 
фра зе о ло шкој сли ци све та Ср ба. На осно ву по ре ђе ња екви ва лент них и не-
е кви ва лент них срп ских и ино сло вен ских фра зе о ло шких је ди ни ца, мо гу ћа 
су ис пи ти ва ња раз ви је но сти или не раз ви је но сти по је ди них пред ста ва о 
ду ши у фра зе о ло шкој сли ци све та Ср ба, и у њи ма ре а ли зо ва них фи гу ра-
тив них по сту па ка. Пред ста ве о ду ши у фра зе о ло шкој сли ци све та од ре ђу ју 
од го во ри на низ пи та ња: ка ква је ду ша, где се ду ша на ла зи, ко је по ве зан са 
ду шом, чи ја мо же би ти ду ша. Дру ги аспект пред ста вља ју зна че ња фра зе о-
ло ги за ма са иза бра ном лек се мом у је зи ци ма ко ји се по ре де. 

3.1.какваједУШа? Ду ша, ко ја се сма тра не ма те ри јал ном, у фра зе о ло-
шкој сли ци све та раз ли чи тих је зи ка je опи са на и атри бу ти ма ма те ри јал них 
пред ме та. У срп ском је зи ку сре ћу се та ко при де ви ко ји озна ча ва ју по зи тив-
не цр те: ши ро ка ду ша, ве ли ка, отво ре на, ме ка ду ша и њи ма опо зит ни фра-
зе о ло ги зми са не га тив ним зна че њем: уска ду ша, сит на ду ша, за тво ре на 
ду ша, твр да ду ша [в. толстая 2000: 54]. Фи гу ра тив но пре но ше ње фи зич ког 
свој ства ма те ри јал них ства ри на ду шу као не фи зич ку ре а ли ју у на ив ном 
по и ма њу њој да је цр те не че га што је мо гу ће опи па ти. 

Спој жи ва ду ша (не ма ни жи ве ду ше) до ро ма на Мр тве ду ше Ни ко ла-
ја Го го ља ни ја имао фра зе о ло шког опо зи та у срп ском је зи ку. Под ути ца јем 
ро ма на и ње го вог на сло ва, основ на иде ја о фик тив но по сто је ћим љу ди ма 
се учвр сти ла и у срп ском је зи ку. Ср би би ве ро ват но мо гли да раз у ме ју и 
ис точ но сло вен ске фра зе о ло ги зме: укр. ֲ а ֲ е ро ва ду ֵ а, блр. ֲ аֲяро вая ду ֵ а, 
чарнільная ду ֵ а, али би те шко мо гли да се до се те да пољ ски фра зе о ло ги зам 
drew ni a na dus za (букв. ‘др ве на ду ша’) озна ча ва ста рог чо ве ка.
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Еле мен ти пред ста ва о жи во ти ња ма ни су раз ви је не у срп ским фра зе о ло-
ги зми ма са ком по нен том ду ша. Фра зе о ло ги зам По ља ка mi eć ro gatą duszę ‘над-
ме ни чо век’ у срп ском је зи ку не ма екви ва лент, но ње го ва фи гу ра тив ност би ла 
би Ср би ма ра зу мљива (По ља ци има ју по сло ви цу Dus za u człowi e ka ro ga ta, 
nie wyjdzie z ciała bez ba ta, ко ја су ге ри ше уса ђе ност ду ше у те ло). Ис точ но-
сло вен ски фра зе о ло ги зми укр. заяча ду ֵ а, рус. заячья ду ֵ а озна ча ва ју пла-
шљи вог чо ве ка и не ма ју екви ва лен та код Ср ба, иа ко Ср би ко ри сте по ре ђе ње 
пла шљив као зец. Ср би не зна ју ни рус. ко зли ная ду ֵ а. За Ср бе је бе зе кви-
ва лен тан и хр ват ски фра зе о ло ги зам са при де вом го лу би њи. Та кви при ме ри 
у по ре ђе њу фра зе о ло шких си сте ма срп ског и хр ват ског је зи ка су рет ки, па 
сто га на во дим и из во ре – Ау густ Ше ноа, у 19. ве ку је у опи су Дал ма тин ца 
на пи сао Go ro stas čo vjek, go lu bi nja du ša, а Иван Ћа ће, пи сац сре ди не 20. ве ка 
је свој ко мад на сло вио Go lu bi nja du ša: igro kaz iz pi o nir skog ži vo ta. 

Адвер би јал ну функ ци ју ис пу ња ва ју срп ски фра зе о ло ги зми с при де ви ма 
и име ни цом ду ша у ге ни ти ву: чи сте ду ше, лад не ду ше, дра ге ду ше. Ове 
је ди ни це не ма ју опо зит не фор ме са при де вом су прот ног зна че ња: пр ља ве, 
вре ле, не ми ле. На су прот то ме, по сто је фра зе о ло ги зми ко ји има ју фор ме су-
прот ног зна че ња, као ла ке ду ше – те шке ду ше. Фра зе о ло ги зми са лек се мом 
ду ша (ла ке ду ше, дра ге ду ше ‘ра до’, ши ро ке ду ше ‘искре но по др жа ва ју ћи’, 
лад не ду ше ‘без о се ћај но, те шке ду ше ‘не ра до’) бли ски су фра зе о ло ги зми ма 
са лек се мом срцe (ла ког ср ца, дра гог ср ца, ши ро ког ср ца, лад ног ср ца, те шког 
ср ца), а ал тер на тив но се мо же ре ћи дра ге ду ше и дра ге во ље. Из раз мир не 
ду ше ко ри сти се у опи су нео че ки ва ног из о стан ка бур не ре ак ци је или опи са 
не ког по ступ ка учи ње ног ‘без гри же са ве сти’.

Ге ни тив ни фра зе о ло ги зми са пред ло гом до: до го ле ду ше, све до го ле 
ду ше ‘пот пу но’, ко ри сте се са гла го ли ма ко ји озна ча ва ју на сил но оти ма ње 
ства ри и слич ни су из ра зу до го ле ко же. Фра зе о ло ги зам По ља ка człowi ek 
wi el ki ej duszy код Ср ба се ре ђе ко ри сти у ви ду чо век ве ли ке ду ше, а че шће 
у слич ном зна че њу има ти ве ли ку ду шу. Са гла го лом има ти ве зу је се низ 
атри бу та ду ше: има ти цр ну, пр ља ву ду шу, има ти чи сту, ве ли ку, ши ро ку, 
отво ре ну ду шу, ко ји опи су ју цр те ка рак те ра не ке осо бе. 

Ср би че шће го во ре чи ста ду ша, а ре ђе пр ља ва ду ша. Има ју ћи у ви ду 
да је опо зи ци ја чи сто vs. пр ља во уни вер зал на, при вла чи па жњу аси ме трич-
ност без о по зит них фор ми у срп ском је зи ку: чи ни ти <не што> чи сте ду ше, 
с јед не стра не, а с дру ге, ука ља ти ду шу, упр ља ти ду шу. У срп ском је зи ку 
се ре ђе го во ри очи сти ти ду шу но у ис точ но сло вен ским је зи ци ма, нпр. рус. 
очи сֳиֳь ду ֵ у оֳ ֱре хов. Из гле да се се у фра зе о ло шкој сли ци Ср ба ви ше 
фик си ра на ру ша ва ње по ве за но са пр ља њем ду ше, но мо гућ ност по ка ја ња 
и ис по ве сти. Срп ски фра зе о ло ги зми са опо зи ци јом чи сто vs. пр ља во уз 
на зи ве де ло ва те ла, рав но мер но је пред ста вље на опо зит ним је ди ни ца ма 
чи стих ру ку : пр ља вих ру ку, чи стог обра за : пр ља вог обра за. Са по ред бе ног 
аспек та ва ља до да ти и да се фра зе о ло ги зми ко ји се опи ру на по ве зи ва ње 
гла го ла ‘за пр ља ти’ с лек се мом ду ша у ис точ но сло вен ским је зи ци ма ја вља 
у кон тек сту по греб них оби ча ја и де мо но ло ги је.
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Пу на ду ша vs. пра зна ду ша по твр ђу је пред ста ве о ду ши као по су ди, а 
фра зе о ло ги зам у ду би ни ду ше, из ду би не ду ше, рус. в ֱлу би не ду ֵ и; до ֱлу
бины ду ֵ и – као о ма те ри ји ко ју је мо гу ће пред ста ви ти по мо ћу вер ти кал не 
осе. Оту да и ру ско ко ֲ аֳься в своей ду ֵ е (букв. ‘ко па ти по сво јој ду ши’) 
‘упор но се под вр га ва ти са мо а на ли зи’.

У фра зе о ло ги зму у кут ку ду ше са др жа на је иде ја о не јед но род но сти 
ду ше. Тим из ра зом се из ра жа ва иде ја да осим јед ног осе ћа ња или уве ре ња 
у чо ве ку по сто ји и су прот но осе ћа ње, уве ре ње или сум ња. Ка да у чо ве ко вом 
ста ву по чи ње да се по ја вљу је не ки, до та да су про тан став или скри ве но осе-
ћа ње, Ср би го во ре [пробија се] из ду би не ду ше. Код Ср ба је ре ла тив но ма ње 
ра ши ре но до ду би не ду ше, у по ре ђе њу са нпр. чеш. do hlo u biny du še, рус. до 
ֱлу бины ду ֵ и, укр. до ֱли би ни дуֵі.

У опи су ду ше у срп ском је зи ку ва ља ис та ћи и оне цр те ко је ни су ре а-
ли зо ва не у фра зе о ло ги зми ма. У срп ској на род ној ба ла ди Смрт Оме ра и Ме
ри ме, за љу бље на осе ћа ми рис ду ше умр лог во ље ног „Ђул ми ри ше око на шег 
дво ра, чи ни ми се, Оме ро ва ду ша“, а у кра љич кој пе сми стар цу пе ва ју „ми-
ри ше му ду ша, као ран бо си љак“, но та ква пред ста ва се не од ра жа ва у срп-
ским фра зе о ло ги зми ма. 

3.2.гдесеналазидУШа? Ка ко пи ше Ста на Ри стић „У на ив ном по и ма њу 
го вор ни ка срп ског је зи ка ‘ду ша’ је сме ште на у сре ди шњем де лу чо ве ко вог 
те ла би ло као са др жај уну тра шњег чо ве ко вог би ћа би ло као ор ган у ко ме 
су ло ци ра не (сме ште не) све пси хич ке и емо ци о нал не функ ци је чо ве ка“ 
[ристић 1999: 175]. У сло вен ским је зи ци ма по ло жај ду ше у обич ном ста њу 
чо ве ка се не ука зу је, али се сма тра да је она не где у гор њем де лу те ла. Ка да 
се ис ка зу је ми сао да је чо век за до во љан не ким до брим ре ше њем или ста-
њем, го во ре ду ша је <не ко ме> на ме сту.

У ана ли зи ме ста на ко ме се на ла зи ду ша, мо же би ти про дук тив на иде ја 
Еле не Ко ски не о ква зи со мат ским про стор ним пред ста ва ма уну тра шњег чо ве ка:

Ана лиз со ста ва ор га нов «ду шев ной» жи зни по зволяет  раз гра ни чить 
со ма  ֳ и че ские (от греч. sōma – те ло) и ква зи со ма ֳ и че ские про стран-
ственные образы вну трен не го че ло ве ка. В ка че стве про странств пер во го 
ти па высту пают в ре чи ма те ри альные, ре ально  существующие ор ганы, 
ко торым на ив ное со зна ние при писыва ет до пол ни тельные, имеющие от-
но ше ние к пси хи ке че ло ве ка функ ции, в том чи сле спо соб ность бла го даря 
сво им гра ни цам вмещать фе но мены пси хи ки, высту пать в ка че стве ло ка-
ли за то ра (коськина 2004).

У опи су пси хич ких по ја ва у срп ским фра зе о ло ги зми ма са лек се мом 
ду ша у свој ству ло ка ли за то ра се по ја вља у ју пе те, нос и гр ло. Фра зе о ло ги зми 
ши ро ко рас про стра ње ни у сло вен ском све ту рус. ду ֵ а в ֲяֳках, ду ֵ а в 
ֲяֳки уֵла има ре а ли за ци ју и у срп ском је зи ку ду ша у пе та ма, ду ша оти
шла у пе те за не ко га ко пре жи вља ва ве ли ки страх. Ср би го во ре о ве о ма 
ис цр пље ном чо ве ку ду ша у но су. Фра зе о ло ги зме до шла ду ша под гр ло, до
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шла ду ша у нос не тре ба тре ти ра ти као обич ну ло ка ли за ци ју ду ше ка ко то 
чи ни О. Ан то но ва (антонова 2009: 109). Фра зе о ло ги зам с ду шом у но су 
та ко ђе од ре ђу је при вре ме ни по ло жај ду ше и озна ча ва ста ње ис тро ше но сти 
жи вот них си ла или ве ли ко уз бу ђе ње. Из ре че ног про из ла зи да у фра зе о ло-
шкој сли ци све та ду ша мо же да се кре ће по те лу. Срп ски из раз за пе кла се 
ду ша <не ко ме> у ко сти ма зна чи да не ко ду го жи ви и фра зе о ло шки реч ни-
ци дру гих сло вен ских је зи ка не да ју по твр де ње го вог по сто ја ња. 

Чи тав ком плекс је зич ких пред ста ва ко је се ти чу ду хов ног на че ла у на-
ив ној ана то ми ји је не ста би лан и за ви стан од ти па ак ти ви ра них зна ња. По ред 
на ве де них срп ских фра зе о ло ги за ма са лек се мом ду ша и лек се ма ма пе та, 
гр ло или нос, у дру гим сло вен ским је зи ци ма се по ми њу и дру ги де ло ви те ла 
у ко ји ма мо же би ти ду ша. За Ср бе су бе зе кви ва лент ни фра зе о ло ги зми бу гар-
ског је зи ка: ду ֵ а се крие ֲ од нокъֳ ‘на да да ће не ко те шко бо ле стан оздра-
ви ти’, ду ֵ а ֳ а ми е в зад [зъбиֳе], ду ֵ а ֳ а ми се ди [се е за ֲ ряла ; се е събра ла; 
е доֵла] в зъби те, ду ֵ а ֳ а ми се е за кре ֲ и ла ֲ од нок ֳ и ֳ е ‘сла бост, од су ство 
си ла, пред смрт но осе ћа ње’. По ља ци го во ре mi eć duszę na ra mi e niu; z duszą 
na ra mi e niu ‘ја ко се бо ја ти, смрт но се бо ја ти’. У срп ским фра зе о ло ги зми ма 
ко ји из ра жа ва ју страх, ду ша не из ла зи из те ла, као у пољ ском фра зе о ло ги-
зму у ко ме се она на ла зи на ра ме ни ма. 

3.3.дУШаитело,дУШаисрце. Опо зи ци ја ду ше и те ла из ра жа ва раз не 
сим бо лич ке опо зи ци је: пси хи чког и фи зи чког, ма те ри јал ног и ду хов ног, бе-
смерт ног и смрт ног, чи стог и пр ља вог, ви со ког и ни ског, фи ног и гру бог. Иа ко 
ове сим бо лич ке опо зи ци је су че ља ва ју ду шу и те ло, фра зе о ло ги зам Ср ба 
ду шом и те лом озна ча ва да је не ко пот пу но пре дан не ком или не чем. Кон-
фликт ду хов ног на че ла са те лом се не из ра жа ва се фра зе о ло ги зми ма са ком-
по нен том ду ша.

Ве о ма је ра ши рен фра зе о ло ги зам очи су огле да ло ду ше, пољ. oczy są 
zwi er ci adłem duszy, рус. ֱла за зер ка ло ду ֵ и, укр. очі – дзер ка ло дуֵі, буг. 
очи ֳ е са оֱле да ло на ду ֵ аֳа, ко ји као да одр жа ва му дрост на ив не пси хо-
ло ги је. Он је по пу ла ран ка ко у књи жев ним де ли ма, та ко и у пси хо ло шким 
ко лум на ма лук су зних ма га зи на. Мо гу ће је прет по ста ви ти да тај из раз има 
по ре кло у ста рим фи зи о ло шким пред ста ва ма, али да би се ис пи та ла ње го ва 
суд би на у сло вен ским је зи ци ма, ва ља ло би про ве сти упо ред но ис тра жи ва ње 
са тек сто ви ма на не сло вен ским је зи ци ма. 

Та тја на Вен ди на је ана ли зи ра ју ћи по и ма ње ду ха и ду ше са тач ке гле ди-
шта сред њо ве ков ног чо ве ка у све тло сти ста ро сло вен ског је зи ка на пи са ла: 
„ду ша в ста ро славянском языке со от но сится с серд цем как сре до то чи ем 
чувств и пе ре жи ва ний че ло ве ка“ (вендина 2002: 220). У срп ским и сло вен-
ским фра зе о ло ги зми ма је мо гу ћа за ме на ср ца и ду ше и обр ну то. Чо век ар ха-
ич ке на род не кул ту ре их је схва тао као цен тар ду хов но-пси хич ке су шти не 
чо ве ка. Све тла на Тол стој је, раз ма тра ју ћи је зич ке сли ке ду ше у ми то ло шком 
кон тек сту при ме ти ла: «Трак тов ка ду ши как ор га на те ла под твер жда ется 
пре жде все го уни вер сальной си но ни мией слов ду ша и серд це во мно же стве 
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кон тек стов» (толстая 2000: 55), а Ми ле на Ра дић-Ду го њић у тек сту Кон цеп
ту ал на ана ли за име на ср це у ру ском и срп ском је зи ку пи ше: 

Оту да се ду ша у од ре ђе ним по зи ци ја ма по ја вљу је у окви ру истих 
ког ни тив них је ди ни ца као ср це. То су по зи ци је ‘де ло ка ли зо ва ност’ (серд
це/ду ֵ а не на ме сֳе, серд це/ду ֵ а ֲ е ре вер ну лась, серд це/ду ֵ а не ле жи )ֳ, 
‘огра ни че ност’ (в ֱлу би не серд ца/ду ֵ и, оֳ ֲол ноֳы серд ца/ду ֵ и, на 
серд це/ду ֵ е), ‘цен тар бо ла’ (бо леֳь серд цем/ду ֵ ой, вынуֳь серд це/ду
ֵу, ֲрон зиֳь серд це/ду ֵ у) итд. [Радић-Ду го њић 1999]. 

На та ља Бра ги на је об ја ви ла текст Оֲыֳ кульֳур ной ре кон сֳрук ции 
мо ֳ и ва ци он ной базы фра зе о ло ֱ и змов (фра зе о ло ֱ измы с ком ֲ о ненֳом ду ֵ а 
серд це) (Брагина 2007), a Деjaн Аjдачић и Ли ди ја Не поп-Аjдачић у књи зи о 
по ред бе ној срп ско-укра јин ској фра зе о ло ги ји по твр ђу ју при ме ри ма за мен-
љи вост ср ца и ду ше у срп ским и укра јин ским је ди ни ца ма (ајдачић–непоп-
-аjдачић 2015: 115–116). Мацa Ца ран у ра ду Го ло ва, серд це и ду ֵ а в со ма
ֳи че ском ко де кульֳуры (на ֲри ме ре рус ской и серб ской фра зе о ло ֱ ии) је 
на пи сао: 

Сре ди эмо тивных фра зе о ло ги че ских еди ниц выделяются языковые 
еди ницы со дер жащие  лек семы-пар ти тивы (рус. серд це, ду ֵ а/ серб. ср це, 
ду ша), ко торые обо зна чают особые «точ ки» на на ив ной ана то ми че ской 
кар те че ло ве ка, сим во ли зи рующие его эмо ци о нальну ю сфе ру, на при мер 
рус. бе ре диֳь / раз бе ре диֳь ду ֵ у (серд це), браֳь / взяֳь (за би раֳь / 
за браֳь, за де ваֳь / за деֳь, хва ֳ иֳь/схва ֳ иֳь за ду ֵ у (за серд це), серб. 
би ти на крај ср ца, има ти ср ца и ду ше. При этом наблюда ется до ми ни-
ро ва ние фра зе о ло ги че ских еди ниц с ком по нен та ми серд це/ср це, сви де-
тельствующее о том, что в славянских языках данным лек се мам отво дится 
ве дующая роль в сим во ли че ской ре пре зен та ции эмо ций, в то время как 
ду ша – это не ви димый, не ма те ри альный ор ган, пред ставляющий со бой 
сре до то чие вну трен ней жи зни че ло ве ка (Ţăran 2010: 201).

3.4.чијаМожеБитидУШа? Те шко ће раз два ја ња хри шћан ског и па ган-
ског раз у ме ва ња бо га и ње го вих ве за са људ ским ду ша ма у је зич кој, и уже 
фра зе о ло шкој сли ци све та про из ла зе из чи ње ни це да због оскуд но сти пи са-
них из во ра ми ма ло зна мо о сло вен ском па ган ству. У срп ском фра зе о ло ги-
зму Бог (од)узи ма <не ко ме> ду шу, у зна че њу смр ти, мо же се од ра жа ва ти и 
ста ра, и но ва ве ра. Срп ском чи ни ти [хватати] ду ши ме сто у ра ју ‘чи ни ти 
до бро, а Бог ће то на гра ди ти’ од го ва ра укра јин ско ма ֳ и Бо ֱ а в серці [в дуֵі] 
‘бити ми ло срдан, пра ве дан’ (ајдачић–непоп-аjдачић 2015: 170). У не ким 
фра зе о ло ги зми ма Бог-су ди ја узи ма жи вот: да ти Бо гу ду шу, Бо гу ду шу. Код 
Ср ба да ти ду шу зна чи ‘умре ти’, као и оти ћи Бо гу на исти ну, што има екви ва-
лен те и у дру гим сло вен ским је зи ци ма, нпр. укр. відда ֳ и Бо ֱ у ду ֵ у, Бо гу 
ду шу. По ља ци има ју ви ше ва ри ја на та: od dać Bo gu duszę, od dać Bo gu duszę 
Pa nu Bo gu [Bo gu Oj cu, Chrystu so wi] [Wysoczański 2012: 234] duszę dać [podać] 
w ręce Bo skie.



654

У фра зе о ло ги зми ма да ти [предати] Бо гу ду шу, дуг Бо гу пла ти ти, Бог 
је не ко га по звао се би ни је ди рект но од ра же на пред ста ва о Бож јем су ду, већ 
са мо о смр ти као о од ла ску Бо гу. О умр лом го во ре: срп. Бог да му ду шу про
сти – укр. про бач йому [їй] Бо же, ка да са ми шљу о гре хо ви ма по кој ни ка, 
ње га већ не осу ђу ју. У не ким сло вен ским је зи ци ма се мно го ја че у фра зе о-
ло шком си сте му са чу ва ла ве за ду ше и ње не суд би не по сле смр ти, као у 
пољ ским фра зе о ло ги зми ма chciałaby dus za do ra ju; chciałaby dus za do ra ju, 
ale/tylko gr zechy nie dają; Ra da by dus za do ra ju, ко ји код Ср ба не ма ју екви ва-
лен те. Ср би су под ути ца јем би блиј ских и цр кве них тек сто ва го во ри ли Бог 
и ду ша у си ту а ци ја ма по твр ђи ва ња да је не што тач но. Код Бе ло ру са го во ре 
усадзіў [даў, зляпіў] Бог ду шу – ні ў ֲень, ні ў ֱру ֵ у. 

Хри шћа ни ве ру ју да се за ду шу чо ве ка бо ре си ле Бо га и ђа во ла, а да чо-
век сво јим по ступ ци ма би ра ко ме ће се од њих при кло ни ти. По сред њо ве ков-
ним пред ста ва ма хри шћа ни на је ино ве рац – па га нин, му сли ман или Је вреј, 
обе ћа њи ма сва ко ја ких бла га ис ку ша вао да из да Бо га и сво ју ве ру (brojer 
2003: 491–494). У по зном сред њем ве ку су ве ро ва ли да чо век, нај че шће цр ни 
маг, не гро мант мо же и сам да про да ду шу ђа во лу, утвр ђу ју ћи до го вор са 
ђа во лом пот пи сом кр вљу. У из ра зу ђа во лу ду шу [записати, поклонити] про
да ти са чу ва на је пред ста ва o ду ши као пред ме ту тр го ви не и раз ме не. Из раз 
Ср ба про да ти ду шу, про да на ду ша да нас не ма ста ро зна че ње из да је Бо га, 
оно је до би ло зна че ње из да је бли ских љу ди или иде ја. 

Код Ср ба не ма фра зе о ло ги за ма ко ји би од го ва ра ли укра јин ском як дідько 
за ֱріֵну ду ֵ у ‘ве о ма ја ко’. 

3.5.чијајоШМожеБитидУШа? У спи ску мо гу ћих атри бу та душe у срп-
ским фра зе о ло ги зми ма рет ко су при сут не уз ра сне цр те, као у ре чи ма деч ја 
ду ша ко је од ре ђу ју не ви но раз у ме ва ње све та, од су ство про ра чу на то сти од-
ра слих. Пси хо ло шко-ген дер ну ни јан су са др жи фра зе о ло ги зам де во јач ка 
ду ша ко ја ис ти че цр те де во јач ке пси хо ло ги је. 

Иа ко се ду ша ја вља у по се ду по је дин ца, она мо же у фра зе о ло шкој упо-
тре би да стек не и обе леж ја ко лек тив ног иден ти те та. Ет нич ки атри бут ру ска 
ду ша нај че шће пра ти по хвал на оце на, са мих Ру са, али у дис кур су је мо гу ће 
из ра зи ти и не га ти ван од нос ка пси хо ло шким цр та ма овог на ро да. Овај се 
фра зе о ло ги зам ја вља и у фор ми ши ро ка ру ска ду ша од рус. ֵ и ро кая рус ская 
ду ֵ а, док се за ֱ а доч ная рус ская ду ֵ а ни је ја че учвр сти ла у срп ском је зи ку. 
На дет нич ке цр те има фра зе о ло ги зам сло вен ска ду ша, ши ро ка сло вен ска 
ду ша. У срп ском је зи ку се ни је фра зе о ло шки уста лио из раз срп ска ду ша. 
Ре чи „По ре клом Не мац, а ду шом Ср бин“ ока зи о нал но се ве зу је за ин ду стри-
јал ца и до бро тво ра Ђор ђа Вај фер та. Ци га не су у свим сло вен ским кул ту ра ма 
схва та ли у окви ру ет нич ке опо зи ци је свој vs. туђ као ту ђе. Ср би и Хр ва ти 
ре чи ма ци ган ска ду ша че шће да ју не га тив но зна че ње, а са ми Ци га ни га ко-
ри сте у по хвал ном то ну при пред ста вља њу сво је кул ту ре, пе са ма и игре.

Фра зе о ло ги зам срп. умет нич ка ду ша, чеш. umĕlecká du še ука зу је на 
ду хов ност и ства ра лач ке скло но сти. Ср би го во ре и пе снич ка ду ша, пра ва 
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пе снич ка ду ша, што мо же би ти по зи тив на оце на, али мо же из ра жа ва ти и 
иро нич но обо је ну оце ну ‘пре ви ше осе тљив чо век’. Ср би го во ре још рај ска 
ду ша, кр ште на ду ша, пра во слав на ду ша што се јед но знач но по ве зу је са при-
пад но шћу хри шћан ској ве ри или пра во сла вљу. Рај ском ду шом на зи ва ју из у-
зет но пле ме ни те и по жр тво ва не осо бе. 

*

4. Фра зе о ло ги зми са лек се мом ду ша озна ча ва ју жи вот ну си лу (по себ но 
гра ни цу из ме ђу жи во та и смр ти), осе ћа ња и же ље, ка рак тер чо ве ка, ме ђу-
људ ске од но се, по кре тач ку си лу не че га. 

4.1.животнасила. У сло вен ским кул ту ра ма утвр ђе но је уве ре ње да 
ду ша ула зи у чо ве ка при ли ком ро ђе ња или на кон ње га, да пред ста вља вла-
сни штво осо бе то ком жи во та, а у тре нут ку смрти оста вља ње го во те ло. У 
па ган ству су ве ро ва ли да се по сле смр ти ду ша пре но си у онај свет, а да гре-
шком мо же оста ти да лу та из ме ђу све то ва. У хри шћан ским ре ли ги ја ма ве ру ју 
друк чи је: ду ша по сле смр ти мо ра да про ђе ис ку ше ња, код пра во сла ва ца ми-
тар ста ва, и у за ви сно сти од по сту па ка у жи во ту до па да у рај или па као, до 
стра шног су да. Код ка то ли ка ду ша мо же не ко вре ме про ве сти у чи сти ли шту. 
И у пра во слав ној и у ка то лич кој ве ро и спо ве сти по сто ја ле су књи ге ко је 
опи су ју шта се са ду шом де ша ва по сле смр ти. У књи зи Чин би ва е ми на 
раз лу че ние ду ֵ и оֳ ֳ е ла те о ло га и про по вед ни ка св. Ан дре је, ар хи е пи ско па 
Крит ског, опи су је се пут са ис ку ше њи ма ду ше по сле смр ти.

По себ но јар ко се у фра зе о ло ги зми ма од ре ђу је гра ни ца из ме ђу жи во та 
и смр ти: Бог (од)узи ма <не ко ме> ду шу, оти ћи Бо гу на исти ну, да ти ду шу, 
пре да ти ду шу, ис пу сти ти ду шу, ис па ла <не ко ме> ду ша и др. Са смр ћу су 
по ве за ни и из ра зи ис по ја ти [отпевати, попити] <не ко ме> за ду шу. У по греб-
ном об ре ду се опра шта ју са по кој ни ком, др же ћи ча ши цу уз ре чи срп. за по кој 
ду ше, укр. за уֲокій дуֵі, рус. за уֲо кой ду ֵ и. 

4.2.осећањаижеље из ра жа ва ју фра зе о ло ги зми са лек се мом ду ша. У 
не ки ма од њих са ма ду ша у уло зи су бјек та као да из ра жа ва сво ја осе ћа ња, 
же ље. На тај на чин фра зе о ло ги зми фи гу ра тив но при ка зу ју ау то но ми ју ду ше: 
ср це [душа] се ра ду је. Фор ма го ри [изгоре] ду ша <не ко ме, за не чим> ука зу је 
на чо ве ка ко ји не што ве о ма ја ко же ли. 

Из ра зи где [куда; колико] му ду ша иште [(за)жели] има ју екви ва лен те, 
нпр. укр. ку ди ду ֵ а за ба жає [захоче, заֲраֱне]. У ис точ но сло вен ским је-
зи ци ма ко ри сте се фра зе о ло ги зми ко ји не ма ју екви ва лен те код Ср ба, са 
ду шом у уло зи су бјек та: укр. ду ֵ а ֳiֵиֳься; ду ֵ а рвеֳься, рус. ду ֵ и не 
чаяֳь ‘ве о ма ја ко, без гра нич но во ле ти не ко га’. Екви ва лен те не ма ју ни фра-
зе о ло ги зми са пре ди ка тив ном функ ци јом ко ју са зда ју гла гол и име ни ца 
ду ша у ин стру мен та лу (мо дел V+Nin str: [прУдникова 2005: 113]), као укр. 
кри ви ֳ и ду ֵ ею, зав мер ֳ и дуֵею, сміяֳися ду ֵ ею, умліва ֳ и ду ֵ ею, ֲри
хи ли ֳ ися ду ֵ ею, скніֳи дуֵею, відֲо чи ва ти ду ֵ ею. 
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Оно што чо век осе ћа, пре жи вља ва, Ср би из ра жа ва ју фра зе о ло ги зми ма 
у ду ши, на ду ши, из ду ше, а о оно ме што је оста ви ло ја ког тра га и су штин-
ски од ре ђу је тач ку гле ди шта чо ве ка, го во ре уре за ти се <не ко ме> у па мет 
[у душу]. Пси хи ч ка ста ња, ре ак ци је Ср би на зи ва ју при ма ти <не што> к ср цу, 
а Укра јин ци бра ти [приймати] [близько] до серця [до душі] [ајдачић–не-
поп-ајдачић 2015: 115–116], дир ну ти у ду шу [живац]. Ту жна и бол на осе ћа ња 
се од ре ђу ју срп ским фра зе о ло ги зми ма бо ли ме ду ша [срце], го ри му ду ша 
[срце], док то пи му се ду ша [срце] из ра жа ва за до вољ ство. Фра зео ло ги зам 
Ру са ко ֵ ки на ду ֵ е скре буֳ ‘ве о ма ту жно’ Ср би ма ни је по знат.

При ли ком обра ћа ња са ја ким емо ци о нал ним на бо јем, мо гу се сре сти у 
срп ском је зи ку фра зе о ло ги зо ва не апе ла тив не фор ме – у увре ди па сја ду шо! 
про кле та ду шо!, у кле тва ма ду ша ти ис па ла, гре шна ти ду ша, ду ша ти на 
нос иза шла, у заклeтвaма та ко ми ду ше, ду ше ми, та ко ти душe, та ко ти 
ду ша ца ре ва ла, из ра жа ва њу раз о ча ре ња у фор ми пи та ња где ће им ду ша? 
Ка да не ко уви ди да је без осно ве окри вио не ко га и при зна је сво ју гре шку, 
Ср би го во ре гре шна ми ду ша, што не пред ста вља фор му из ви ње ња, већ кон-
ста та ци је. 

4.3.карактер чо ве ка опи су ју фра зе о ло ги зми ко је фор ми ра ју при дев у 
фи гу ра тив ном зна че њу са лек се мом ду ша. У фра зе о ло ги зму ши ро ка ду ша 
атри бут ши ро ка ства ра ме та фо рич ко зна че ње, ко је се ве зу је за ме то ни миј ско 
ко ри шће ње ре чи ду ша у зна че њу ‘све у куп ност пси хо ло шких цр та чо ве ка’. 
По зи тив не цр те чо ве ка фи гу ра тив но пред ста вља ју фра зе о ло ги зми ши ро ка 
ду ша, има ши ро ку ду шу [велико срце], отво ре на ду ша, ко ји озна ча ва ју отво-
ре ност, за ин те ре со ва ност за дру ге, на гла ше но са о се ћа ње са дру гим љу ди ма. 
Љу де ко је од ли ку је до бро рас по ло же ње фра зе о ло шки на зи ва ју ве дра ду ша. 
У срп ским фра зе о ло ги зми ма твр да ду ша vs. ме ка ду ша, атри бу ти се мо гу 
оце њи ва ти на раз ли чи те на чи не: твр да као ‘од луч ност’ или ‘су ро вост’, ме ка 
као ‘нео д луч ност’ или ‘смер ност’. Из ра зом ду ша од чо ве ка и уста ље ним по ре-
ђе њем до бар као ду ша [анђео, хлеб] Ср би фра зе о ло шки име ну ју до бро на мер ног 
чо ве ка. Из упо тре бе лек се ме ду ша у тим фра зе о ло ги зми ма мо гу ће је из ве сти 
за кљу чак да је зич ка сли ка душe упу ћу је на не што до бро твор но, што до но си 
ис пу ње ност чо ве ка. Њи ма је бли зак пољ ски фра зе о ло ги зам dus za człowi ek.

Срп ски фра зе о ло ги зми са лек се мом ду ша мо гу озна ча ва ти јед ног чо-
ве ка, по је дин ца – жи ва ду ша, бож ја ду ша, ко ли ко ду ша, мр тва ду ша. Ту 
се ре а ли зу је ме то ни миј ска за ме на – ду ша как део чо ве ка пред ста вља це лог 
че ло ве ка. Фра зе о ло ги зму Ср ба и Хр ва та не ма ни жи ве ду ше сли чан је ру ски 
фра зе о ло ги зам ни ду ֵ и. Код Ср ба не ма екви ва ле на та ру ским фра зе о ло ги-
зми ма ду ша на рас па шку ‘про зир но отво рен чо век’, из нан ка ду ши ‘скри ва-
ње не чег срам ног’.

Озна ча ва ње не га тив них цр та чо ве ка и ње го вих по сту па ка осла ња се 
на пред ста ве о чо ве ку ко ји нема ду шу: би ти без ду ше [срца], пу ста ду ша 
‘би ти без о се ћа јан’. Ти фра зе о ло ги зми по твр ђу ју прет по став ку да је ду ша 
по при ро ди до бра. Дру ги на чин фра зе о ло шког на зи ва ња рђа вих љу ди за-



сно ван је на ко ри шће њу не га тив них атри бу та: гре шна ду ша, про кле та ду ша. 
Ови срп ски из ра зи има ју од го ва ра ју ће фор ме и у дру гим сло вен ским је зи-
ци ма. Из раз сре бро љу би ва ду ша да нас је за ста рео. По по ре клу, он је по ве зан 
са ре ли ги о зним дис кур сом и цр кве ним про по ве ди ма. У срп ском се ви ше не 
ко ри сти ни ока ја на ду ֵ а. Не чи ста ду ша озна ча ва у свим сло вен ским је зи-
ци ма де мон ска би ћа. Ру ски фра зе о логи зам кри виֳь ду ֵ ой у зна че њу ‘ла га ти’ 
не ма пу ни екви ва лент у срп ском је зи ку. Ср би ма је не по знат и фразеологизaм 
ис точ них Сло ве на укр. чер сֳва ду ֵ а, рус. чер сֳвая ду ֵ а у зна че њу ‘би ти 
без о се ћа јан, би ти су ров, ли шен осе ћај но сти’. 

4.4.МеђУљУдскиодноси се мо гу и у срп ском је зи ку фра зе о ло шки опи-
са ти уз ко ри шће ње лек се ме ду ша као ду бо ке су шти не чо ве ка. Ако је та су-
шти на дво је љу ди бли ска јед на дру гој, ре чи ма срод на ду ша, срод ност ду ша 
Ср би ис ти чу слич ност љу ди и њи хо во ме ђу соб но раз у ме ва ње. У том из ра-
зу ни је бит но свој ство љу ди, тј. они мо гу би ти како до бри, та ко и ло ши, а 
ис ти че се да су они слич ни и бли ски. 

Ре чи ма зна ти <не ко га> у ду шу озна ча ва до бро зна ти чо ве ка. Ре чи ма 
ући у ду шу <не ко га, не чи ју> – рус. за лезֳь в ду ֵ у <ко муто >, укр. вла зи ֳ и 
в дуֵу [серце] <ко му> зна чи ‘до бро по зна ва ти не ко га’. Фра зе о ло ги зми ма 
отво ри ти ду шу, олак ша ти ду шу, гле да ти [завирити] у ду шу <не ко ме>, 
рас кра ви ти ду шу <некоme>, ду ша у ду шу, из ли ти ду шу Ср би из ра жа ва ју 
бли скост и при бли жа ва ње дво је љу ди, ме ђу соб но раз у ме ва ње уз от кри ва ње 
ра ни је при кри ве них пре жи вља ва ња и осе ћа ња. Осо бе ну ни јан су има бли зак 
по зна че њу фра зе о ло ги зам ис тре сти ду шу, ко јим се озна ча ва из не над но 
отва ра ње чо ве ка уз мо гу ће са оп шта ва ње су ви ше лич них пре жи вља ва ња. 
Ср би го во ре би ти [као] јед на ду ша; ди са ти јед ном ду шом; би ти [као] јед на 
ду ша, би ти јед но те ло и јед на ду ша ‘жи ве ти у хар мо ни ји, има ти јед на ке же ље 
и осе ћа ња’, а слич ни фра зе о ло ги зми су ра ши ре ни и код дру гих Сло ве на. 
Фра зе о ло ги зми да ти ду шу <за не ко га, не ко ме> зна чи ‘жр тво ва ти се за 
дру гог’, по при ро ди од го ва ра ти не ко ме’, же ле ти <не ко ме не што> у ду ши 
‘искре но же ле ти’. Фор ма ру ског фра зе о ло ги зма жиֳь с кемֳо ду ֵ а в ду ֵ у 
ни је по зна та Ср би ма, као ни укра јин ског лізֳи з чобіֳьми в ду ֵ у <чию, 
ко му> ‘гру бо, не при стој но се упли та ти у не чи ји жи вот’. Срп ско ду шу дао 
[дала] зна чи ‘пот пу но од го ва ра’, а ду шу дао [дала] <не што> озна ча ва ‘не ко 
ко се пот пу но по све тио не ком по слу или де лу’.

Ру ши лач ка деј ства се код Ср ба фра зе о ло шки опи су ју из ра зи ма ду шу 
отро ва ти <не ко ме>, гри сти [појести, ује сти, испијати] ду шу <не ко ме>, 
ва ди ти <не ко ме> ду шу. Грех из ра жа ва ју фра зе о ло ги зми би ти <не ко ме> 
на ду ши, ва ди ти <не ко ме> ду шу, но си ти <не ко га> на ду ши ‘би ти крив за 
не сре ћу, стра да ња или смрт не ко га’. Код Ср ба не ма екви ва ле на та бе ло ру ском 
из ра зу змяֵаць дуֵу з ба ло ֳ ам; на сֳуֲіць на ду ֵ у; наֲле ваֳь в ду ֵ у; 
рус. на ֲ ле ваֳь в ду ֵ у; укр. наֲлюва ֳ и в дуֵу. 

4.5.покретачкасиланечега. Фи гу ра тив но пред ста вља ње ду ше као по-
зи тив не су шти не чо ве ка мо же би ти пре не се но на ко лек тив, на це лу гру пу. 
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Ср би го во ре би ти ду ша <не че га> – дру штва, за ми сли, про јек та, ти ма, ин-
сти ту ци је. Тим из ра зом, ко ји има екви ва лен те и у дру гим сло вен ским је зи-
ци ма, на зи ва ју љу де, у цен тру не ке гру пе или по ду хва та, ко ји на дах њу је 
дру ге да у њи ма уче ству ју. У том сми слу ду ша мо же озна ча ва ти по кре тач ку 
си лу по ја ва ко је има ју со ци јал ну при ро ду. 

*

5. За о кру жу ју ћи на ше ис тра жи ва ње, мо же мо уо чи ти да ми то ло шке 
пред ста ве о ду ши пре о бра же ној у пти це, ин сек те или биљ ке не ма ју од ра за 
у срп ским и сло вен ским фра зе о ло ги зми ма. Исто се ти че и ве о ма из ра же не 
пред ста ве о лу та ју ћој ду ши, ду ши ко ја блу ди из ме ђу све та жи вих и мр твих, 
што по твр ђу је раз ли ку из међ у ми то ло шке и фра зе о ло шке сли ке све та. Ар хан-
ђел Ми хај ло, ва жан лик у пу ту ду ше ка оном све ту у цр кве ним ве ро ва њи ма 
и на род ном хри шћан ству та ко ђе ни је при су тан у срп ским фра зе о ло ги зми ма. 
Фра зе о ло шка сли ка ду ше је ра ци о нал ни ја од на род не ми то ло шке и ре ли-
ги о зне сли ке све та. Ду ша у срп ским фра зе о ло ги зма ма не ма не ке атри бу те 
ко ји се сре ћу у дру гим сло вен ским је зи ци ма (ро га та, па пир на, др ве на, го лу-
би ња, ко зја), што све до чи о то ме да се фи гу ра тив но по ве зи ва ње ду ше са све том 
жи во ти ња и пред ме та не ре а ли зу је у фра зе о ло шком си сте му срп ског је зи ка. 
Код Ср ба не ма пре ди ка тив них фра зе о ло ги за ма, ко је чи не гла гол и лек се ма 
ду ша у ин стру мен та лу (нпр. кри ви ֳ и ду ֵ ею, зав мер ֳ и ду ֵ ею, сміяֳися 
ду ֵ ею, умліваֳи ду ֵ ею). Про ме на по ло жа ја ду ше у уз бу ђе ном или из ну-
ре ном ста њу се сре ће у свим сло вен ским је зи ци ма, но ло ка ли за ци ја ду ше у 
фра зе о ло ги зми ма мо же би ти раз ли чи та (код Ср ба је она огра ни че на), што 
по твр ђу ју не е кви ва лен те фор ме. Кон фликт ду ше и те лом ни је из ра жен у 
срп ским фра зе о ло ги зми ма са ком по нен том ду ша. 

Из дво је не оп ште и по себ не цр те срп ских и ино сло вен ских фра зе о ло-
ги за ма са лек се мом ду ша у фра зе о ло шкој сли ци све та отва ра ју но ва пи та ња. 
По ред бе но ис пи ти ва ње фра зе о ло ги за ма, из ве де но у овом ра ду, мо гу ће је у 
бу дућ но сти ра ши ри ти ис црп ни јом ана ли зом аси ме три ја опо зит них атри-
бу та, укљу чи ва њем бо га тог ма те ри ја ла из сло вен ских ди ја ле ка та, као и па-
ре ми о ло шког кор пу са, кор пу са фол кло р них тек сто ва ко ји се ти чу на род не 
(на ив не) ана то ми је те кор пу са ре ли ги о зних тек сто ва. 
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De jan V. Aj da čić

SER BIAN PHRA SE O LO GI CAL UNITS WITH THE WORD DE NO TING SOUL AS 
COM PA RED WITH SI MI LAR UNITS IN OT HER SLA VIC LAN GU A GES

Su m  mar y

In the first part of his ar tic le, the aut hor re vi ews lin gu i stics stu di es of words de no-
ting soul (A. Wi er zbic ka, R. Gr ze gorczyko wa, S. Tol staya, L. Vi no gra do va, etc.) as well 
as con tra sti ve stu di es of phra se o lo gi cal units with such words in Rus sian and Ser bian 
(O. Be len kaya, N. Bra gi na, M. Ţăran) and Ukra i nian and Ser bian (D. Aj da čić, L. Ne-
pop-Aj da čić), and al so stu di es of col lo qu i al ex pres si ons and phra se o lo gi cal units with 
that word in Ser bian (S. Ri stić, E. Kon ce wicz-Dzi duch, O. An to no va) and ot her Sla vic 
lan gu a ges (N. Bra gi na, A. Va si le va, O. Kryžko). Aut hor esta blis hes at tri bu tes and fe a-
tu res of the soul as re pre sen ted by the phra se o lo gi cal wor ldvi ew оn the ba sis of lan gu a-
ge’s an swers to such qu e sti ons as whe re is soul lo ca ted, what do es it lo ok li ke and what 
is the re la ti on ship bet we en soul, body, he art and ot her or gans. In the se cond part, he 
shows the ran ge of me a nings phra se o lo gi cal units with the said com po nents con vey, 
the se me a nings con cer ning hu man cha rac ter, fe e lings, vi tal strength (in par ti cu lar, bor-
der li ne bet we en de ath and li fe), re la ti on ships bet we en pe o ple, and es sen ce of so met hing. 
The aut hor analyzes cor re spon den ces bet we en Ser bian and ot her Sla vic phra se o lo gi cal 
units of this kind, .the ir equ i va len ce and non-equ i va len ce in di ca ti ve of the tre at ment of 
the con cept of soul by the phra se o lo gi cal wor ldvi ew of the se lan gu a ges.

Ки јев ски на ци о нал ни уни вер зи тет „Та рас Шев чен ко“
Ин сти тут фи ло ло ги је
de jaj d@gmail.co m
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UDC 821.163.41-13.09:398

Др Дра го љуб Ж. Пе рић

КА КО ВРЕ МЕ ПРО ЛА ЗИ  
(ВРЕ МЕН СКА ДИ НА МИ КА ОД ВИ ЈА ЊА РАД ЊЕ У  

УСМЕ НИМ ЕП СКИМ ПЕ СМА МА)

„Naj zad, upra vo je vre me de la nja, vi še ne go bi lo šta dru go,  
pre o bli ko va no gra đe njem rad nje.“

(Пол Ри кер)

Ка те го ри ји вре ме на је, у до са да шњим си стем ским про у ча ва-
њи ма срп ског еп ског пе сни штва, по нај ма ње па жње по све ће но. Сто-
га, овај рад ру ко во дио се ти ме да по ка же ка ко се вре ме у еп ској 
пе сми нај че шће кон цеп ту а ли зу је. Са од но сно то ме, на зна че ни су 
основ ни кон цеп ти вре ме на у еп ској пе сми (кон ти ну и ра но и дис кон-
ти ну и ра но, „бр зо“ и „спо ро“ вре ме, ци клич но и ли не ар но вре ме), 
тј. раз ма тра но је ка ко се вре ме у еп ској пе сми про сти ре, да ли те че 
ујед на че но или не, ка да убр за ва или успо ра ва... Бу ду ћи да се ко ди-
ра ње вре ме на у еп ској пе сми за сни ва на си сте му би нар них опо зи-
ци ја, ус по ста вље них тра ди ци јом, нај ко ри сни јим, за по тре бе овог 
ра да, по ка за ла су се са зна ња тар ту ско-мо сков ске шко ле се ми о ти ке, 
али и ре зул та ти не ких на ра то ло шких и тем по ро ло шких ис тра жи-
ва ња. Њи хо вом ком пла мен тар ном при ме ном по ка за но је да је вре ме 
у еп ској пе сми ком плек сан фе но мен, за сно ван на че сто (по е тич ки) 
раз ли чи тим, по не кад и опреч ним пред ста ва ма, али ни ка да – не у-
са гла ше ним са тра ди ци јом. 

Кључ не ре чи: вре ме, еп ска пе сма, на ра ци ја, кон ти ну и ра ност, 
дис кон ти ну и тет, „бр зо“ вре ме, „спо ро“ вре ме, ци клич но и ли не ар-
но вре ме.

1. Чи та во људ ски жи вот је сво је вр сно са мо и спо ља ва ње у вре ме ну. Чо-
ве ко во ис ку ство, сход но то ме, од ли ку је се „jed nom po čet nom na ra tiv noš ću, 
ko ja ne pro is ti če iz pro jek ci je [...] knji žev no sti na ži vot, već pred sta vlja au ten tič nu 
po tre bu za pri čom“ (riker 1993: 98), и ујед но се и кон цеп ту а ли зу је као при ча (в. 
Porterabot 2009: 27). На сли чан на чин, вре ме се кон фи гу ри ше и у еп ској пе сми.



Про сти ра ње вре ме на (од но сно, ме та фо рич ки ре че но, про ти ца ње вре-
ме на), у еп ској пе сми из ра жа ва се нај че шће кван ти та тив ним од но си ма (као 
од го вор на пи та ње ко ли ко ду го од ре ђе на рад ња тра је), а ква ли та тив на ком-
по нен та (тј. ка ко вре ме про ти че) од ра жа ва из ве сну ме ру „ступ ње ви те тен зи је“ 
(v. riker 1993: 110), исто вре ме но по ста ју ћи зна чењ ски сиг ни фи кант на. Вре ме 
у на ра ти ву мо же се „раз ре ђи ва ти“, а мо же би ти и вр ло „згу сну то“, жур но 
стре ми ти свом кра ју, епи зо ду за епи зо дом, сва ким по кре том и по ступ ком 
ли ка, све бли же не ми нов но сти рас пле та. Од ла га ње кра ја са мо ин тен зи ви ра 
мо ти ви са ност ли ка да свој чин спро ве де у де ло (еп ским ју на ци ма окле ва ње 
је стра но – уко ли ко ни је, овим окле ва њем, те ма ти зо ва на мо рал на ди ле ма 
глав ног ли ка).1

1.1. континУираносттокарадње. Је дан од основ них по сту па ка уоб ли-
ча ва ња вре ме на је – по сред ством „при по вед не ком по зи ци је“ (Исто 264). 
Пр сте на ста (уо кви ре на) ком по зи ци ја – нај че шће оства ре на ре тро спек ци јом 
– до во ди до зби ја ња и згу шња ва ња при по ве да ног вре ме на, при че му из ла-
га ње се ћа ња те че кон ти ну и ра но: од по чет ка ка кра ју, где се на ра тор или лик 
ре флек тор вра ћа на по чет ну тач ку – на ра тив ну си ту а ци ју (тј. у при по вед но 
вре ме). За раз ли ку од то га, не у о кви ре не на ра ци је са мим на ра тив ним то ком 
оства ру ју илу зи ју кон ти ну и те та вре ме на (пре све га, за хва љу ју ћи је дин ству 
рад ње). Вре мен ска ар ти ку ла ци ја то ка рад ње на фа бу лар ном ни воу (тј. на ни-
воу схе ме рад ње, од но сно те мат ско-мо тив ског лан ца, као хи је ра р хиј ски ни жих 
је ди ни ца – ак ци ја, епи зо да и функ ци ја), кре ће се ли ни јом сук це си је (нај че шће 
хро но ло шког) ни за ња кон крет них до га ђа ја (рад њи), од но сно мо ти ва и епи-
зо да ко је гра де си же. При том, очи то је да по сто ји ја сна ко ре ла ци ја из ме ђу 
на ра тив ног мо де ла и кон сти ту и са ња вре ме на (в. jason Part А, Сhpt. 3.2.3).

Ево ка ко, по Бра у но вом мо де лу, те че струк ту ри ра ње „ти пич ног мо тив-
ског лан ца у пе сма ма на те му от ми це“ (БраУн 2004: 160):

1. Ју нак на ме ра ва да се оже ни;
При ли ком пи је ња ви на, ју на ков ујак (краљ Ми лу тин), раз ма тра ко јом 

би де вој ком оже нио ју на ка (се стри ћа Сто ја на). Ју нак от кри ва да ће се оже-
ни ти са мо ми лом се ком Чек менАсанаге (СНП VII: бр. 8).

2. Ју нак оста је при сво јој од лу ци упр кос упо зо ре њу; 
Ју на ка уја ко во упо зо ре ње не обес хра бру је.
3. Опре ма и пу то ва ње;
Ју нак се опре ма и сти же на од ре ди ште – До кле до ђе до во де ча тр ње./ 

На ча тр њи три дест ђе во ја ка (исто).

1 Мар ко Кра ље вић нај пре раз гле да са бљу на не по зна том Тур чи ну, спр о во ди ис тра гу 
ис пи ту ју ћи га ка ко је до шао до ње и не ре а гу је чак ни кад са зна да је до шао до са бље убив-
ши му оца. Тек по сле пот це њи вач ког од го во ра оче вог уби це, Мар ко му, јед ним за ма хом 
са бље, од се ца гла ву (в. СНП II: бр. 57). Слич но то ме, ни умет ну та епи зо да су сре та Стра хи-
ње Ба но ви ћа са ста рим дер ви шем не обес хра бру је и не од вра ћа Ба но ви ћа, иа ко му дер виш 
ука зу је да ће грд но про ћи с Влах Али јом – то упо зо ре ње са мо утвр ђу је Стра хи њу у ње го вој 
ис трај но сти и ре ше но сти (в. СНП II: бр. 44).
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4. Лу кав ство;
Ка ко би оства рио свој план, ју нак при бе га ва тип ском лу кав ству – тра жи 

од де вој ке да му до да во де у ма штра ви (Исто). Ка да му она удо во љи, он хва та 
де вој ку, ба ца је иза се бе на ко ња и по бје же по љем уд бин ски јем (исто).

5. От ми ца и од би је на по те ра;
При сут не де вој ке по ди жу уз бу ну, те се за ју на ком бр зо ор га ни зу је по-

те ра. Ме ђу тим, за хва љу ју ћи до бром ко њу (ко сна ту пу та љу), ју нак бр зо 
од ми че, те нај ве ћи део по те ре од у ста је, а ју на ка про го ни још са мо де вој чин 
брат. Ју нак му се су прот ста вља и по бе ђу је га.

6. По вра так ку ћи и свад ба. 
Ју нак до во ди де вој ку и да ру је кра ља про тив ни ко вим ко њем.
Кон ти ну и тет вре мен ског то ка пра ти ве ри жну струк ту ру пе сме (мо тив-

ски ла нац) ли ни јом из ме не ло ка ли те та (по при шта де ша ва ња) Бан ско – Уд-
би на – Ку нар пла ни на – Ду га По ља на – Бан ско. 

Ко ор ди на те све та пе сме мо гу би ти на зна че не и здру же ним вре мен ско-
про стор ним ма р ке ри ма, при че му се ути сак вре мен ског то ка гра ди њи хо вим 
сме њи ва њем. У пе сми о че ти ри уско ка (СНП III: бр. 47) ар ма ту ра вре мен-
ско-про стор них од но са по ста вље на је на сле де ћи на чин: по ја вљи ва ње уско-
ка на до мак Јај ца (Ве зен та пла ни на) пре зо ре (Још зо ри ца не за би је ли ла СНП 
III: бр. 47); ју тро: до ја ва ја јач ким Тур ци ма о ак ци ји уско ка; под не (кад је 
до ба око руч ка би ло – исто): ску пља ње по те ре (Јај це); по сле под не (нео д ре-
ђе но): Плав ша пла ни на као но ва по зор ни ца; окр шај уса мље ног уско ка с 
Тур ци ма из по те ре, ње го во уби ство, од ма зда ускоч ке че те; два са та ка сни
је: глав ни ини ци ја тор по те ре, Фр чић Ибра хим, по ку ша ва да се спа се бе гом, 
но Шан дић Јо ван, по сле по те ре (кроз Ве зен ту, ви со ку пла ни ну;/ ће ра ње га 
пу на два са ха та – исто), су сти же га и уби ја, све те ћи по ги ну лог дру га. По-
ме ра ње у про сто ру, су ге ри са но сме њи ва њем сце на, од но сно ло ка ли те та на 
ко ји ма се по је ди ни до га ђа ји од ви ја ју, ана лог но је, да кле, по ме ра њу у вре ме ну.2

Слич но то ме, сме њи ва ње ло ка ли те та, пра ће но сме ном фа за днев ног 
вре мен ског ци клу са, оства ру је илу зу ју (про)то ка вре ме на и кон ти ну и те та 
зби ва ња у бу гар шти ци:

С ве че ра се ди го ше од рав на Гра хо ва по ља,
У по но ћи до ђо ше на ри сан ску Га бе лу,

Та не над на вој ска. (БогиШић 2003: бр. 63)3

По је ди не епи зо де мо гу до би ти сво ју сце ну и вре мен ски оп сег тра ја ња, 
али и не мо ра ју, те се мо же за кљу чи ти да вре мен ски аспе кат тек ста не ма 

2 „Events and ac ti ons de ve lop na tu rally in ti me and the re is a cor re la tion bet we en pat terns 
of nar ra tion and or ga ni za tion of ti me in a work […] Phra ses, such as ‘this night,’ ‘next mor ning,’ 
‘af ter so me ti me’ are not re ally ti me in di ca tors but ser ve to set off one sce ne/in ci dent (such as 
epi so de, fun ction, mo ve, story-unit) from the next, i.e. are part of the nar ra ti ve pat terns. Ti me in 
a nar ra tion is usu ally or ga ni zed fol lo wing nor mal chro no lo gi cal or der of events.“ (jason Part А, 
Сhpt. 3.2.3).

3 Уп. и: БогиШић 2003: бр. 64.
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зна ча ја по сам за плет.4 Прем да вре мен ски мар ке ри (ве зе) по ка зу ју ни жу 
ме ру ва лент но сти од про стор них,5 они се по ка зу ју из у зет но по год ним да 
уве ду у но ву ком по зи ци о ну це ли ну (епи зо ду), да на го ве сте обрт у то ку до-
га ђа ја и сл – на ро чи то тем по рал не фор му ле пре ба ци ва чи (по пут: Кад у ју тру 
ју тро осва ну ло). 

При ме ри тип ских си жеј них струк ту ра по нај бо ље по ка зу ју ка ко се, на 
вре мен ској рав ни по сма тра но, у окви ру си жеа, ни жу на ра тив ни сег мен ти, 
од но сно мо ти ви улан ча ва ју у мо тив ски ла нац дво бо ја. Ре ла тив но чвр ста 
струк ту ра пе сме је из раз на сто ја ња да пе сме с те мом дво бо ја уоб ли чи на 
исти или сли чан на чин. Овa матрицa би ће де мон стри ра на на при ме ру пе сме 
Иво Сен ко вић и Ага од Риб ни ка (СНП III: бр. 56),6 сход но по став ка ма Мак-
си ми ли ја на Бра у на (БраУн 2004) и Хе де Ја сон (jason):7

Бра ун: Ја сон:
1. Иза зов ЕNS8 3 Иза зов за ак ци ју
Про тив ник (ага од Риб ни ка) ша ље ју на ко вом оцу, Ђур ђу Сен ко ви ћу, по зив 
на дво бој.
2. При хва та ње иза зо ва упр кос ЕNS 6 Од го вор на иза зов
упо зо ре њу или не си гур но сти
Мла ди ју нак (Иво Сен ко вић), од лу чу је да иза ђе на мег дан уме сто оца, упр-
кос сво јој мла до сти и оче вом дво у мље њу.
 ЕNS 9 Опре ма ње за ак ци ју
Ста ри ју нак (отац) пре да је мла до ме ју на ку сво је ју нач ке атри бу те (опре му, 
ко ња и оруж је), уз бла го слов и са вет.
3. Опре ма ње и од ла зак у ЕNS 11 Од ла зак до бо ји шта
не при ја тељ ски та бор
ком по зи ци о ни па ра ле ли зам: Па на меј дан оде пе ва ју ћи/ Ро ди те љи оста ше 
пла чу ћи.
+ темпоралнa фор му ла: Кад је би ло на по љу Риб нич ком [...]
 ЕNS 15 Упо зо ре ње
Два па ши на си на упо зо ра ва ју агу од Риб ни ка на при бли жа ва ње ју на ка.

4 „The flow of ti me is ex pres sed in ti me con nec ti ves which se em to al ways be nar ra ti ve 
par tic les and not them sel ves advan cing the plot.“ (в. jason Part В, Сhpt. 14.4)

5 „Ti me con nec ti ves may ap pe ar by them sel ves or in con nec tion with spa ce con nec ti ves: a 
tran si tion in spa ce may ta ke ti me (but the op po si te do es not hold: lap se of ti me do es not en tail 
mo ve ment in spa ce).“ (jason Part В, Сhpt. 14.4). 

6 И по ред тип ског си жеа, ва ља ис та ћи да је Иван Сен ко вић (по ве зан с исто риј ском 
лич но шћу – Ива ном Влат ко ви ћем) уче ство вао је у дво бо ју с Амет-агом Цу ка ри но ви ћем и 
том при ли ком му је од се као ша ку ле ве ру ке (Mijatović 1974: 12–13; клеУт 1987: 52–53). Ово 
ујед но по ка зу је да је дис тру бу ци ја ли ко ва (fil ler-a) уну тар си жеј ног мо де ла са мо ре ла тив но 
сло бод на – исто риј ска по за ди на, да ка ко, ути че на то ко ји ће лик по пу ња ва ти ко ју уло гу, 
од но сно де ло круг.

7 В. и: ШМаУс 2011: 79.
8 Вер зал на скра ће ни ца од еп ски на ра тив ни сег мен ти (ЕNS).
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4. Уза јам но мо рал но под ба да ње 
(подругивање,омаловажавање) ЕNS 16 Про во ци ра ње
По сле аги ног не у спе ха да обр ла ти Иву Сен ко ви ћа и за ро би га на пре ва ру, 
мла ди ју нак про во ци ра иза зи ва ча тип ским (услов ним) по ре ђе њем са же ном 
(већ на меј дан, ако же на ни си).
 ЕNS 17 На пад
Сход но еп ском ко дек су, иза зи вач (ага) пр ви на па да.
5. Бор ба и по бе да ЕNS 18 Ре ак ци ја на на пад
Коњ по ма же ју на ку да из бег не пр ви на пад; ју нак пре ла зи у про тив на пад и 
раз о ру жа ва про тив ни ка.
 ЕNS 20 Чи ње ње гре шке
По не сен по чет ним успе хом, мла ди ју нак по ку ша ва да за ро би про тив ни ка; 
ага ва ди скри ве но оруж је и пу ца.
 ЕNS 25 За вр ше так бит ке
Срет но из бе гав ши ме так, али гу бе ћи при том ко ња, ју нак по ста је ра њив – 
пред ност је на про тив ни ко вој стра ни. Ју нак ану ли ра пред ност – стра да и 
про тив ни ков коњ, а по том и про тив ник (ага) би ва са вла дан. Ју нак се пре-
обла чи у про тив ни ко во оде ло.
6. На гра да или плен 
<ди гре си ја 1:> Два па ши на си на по ку ша ва ју да осве те по гу бље ног агу; ју-
нак их за ва ра ва, на ма мив ши их у го ру, а по том им пле ни ко ње.
 ЕNS 30 Од ла зак од бо ји шта до ку ће
ком по зи ци о ни па ра ле ли зам: Оде Иван дво ру пе ва ју ћи/ Осташ’ Тур ци у го ри 
пла чу ћи.
 ЕNS 31 Оба ве шта ва ње по ро ди це 
 ЕNS 31.2 (не по сред но за па жа ње)
темпоралнa фор му ла: Кад је Иван бли зу дво ра био 
Ју на ка не пре по зна ју: Угле да га ста ра ми ла мај ка/ Па свог си на по зна ти 
не мо же.
 ЕNS 32 Ре ак ци ја на ре зул та те бит ке 
 (дво бо ја)
<ди гре си ја 2:> Ју на ков отац, по ми слив ши да му је син са вла дан, ју ри ша на 
ко ња ни ка ко ји се при бли жа ва, не слу ша ју ћи си но вље ве ре чи раз у ве ра ва ња. 
Тек уз до каз – из ла га ње аги не по се че не гла ве – Ђу рађ Сен ко вић пре по зна-
је си на, са да већ осве до че ног ју на ка.
 ЕNS 34 Ко мен тар до га ђа ја из на ра ци је
 (пре ма jason Vol I, Part С, chpt. 17).
Мла ди ју нак об ја шња ва да му је про тив ни ко во ру хо би ло по треб но као 
обе леж је из вр ше ног по ду хва та и до каз пред дру ги ма.
Као што се мо же при ме ти ти, до га ђа ји се ни жу у свом ка у зал ном по рет ку, 
а по ве зу ју се у си жеј ни склоп улан ча ва њем мо ти ва (од но сно на ра тив них 
се квен ци). По ред то га, ути сак про то ка на ра тив ног вре ме на по сти же се тем-
по рал ним фор му ла ма по сте ри ор но сти, од но сно ком по зи ци о ним и(ли) син-
так сич ким па ра ле ли змом.
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Ме ђу тим, вре мен ске ре фе рен це мо гу пот пу но из о ста ти. По сма тра но 
на ми кро струк тур ној рав ни, ути сак то ка вре ме на ства ра се ни за њем на ра тив-
них сег ме на та или на ра тив них функ ци ја.9 То се од лич но ис по ља ва нпр. и 
у мо тив ској пе сми о љу би и се стри ко је ју на ка спа са ва ју из там ни це: ту же ње 
за ро бље ног ју на ка → рас пи ти ва ње о раз ло зи ма за што он ту жи → тра же
ње при бо ра за пи са ње и хар ти је → удо во ља ва ње ју на ко вој же љи → пи са ње 
и сла ње пи сма → ре ак ци ја уку ћа на на ју на ко во пи смо → ко ва ње пла на за 
спа са ва ње (пре о бла че њем ју на ко ве же не и се стре у па ши не де ли је) → ре
а ли за ци ја пла на → оба ве шта ва ње о там ни ча ре вим дво ри ма → не га тив на 
ре ак ци ја пр вог гла сни ка (јед ног Ту ре та мла дог): од би ја да им по мог не → 
ка жња ва ње пр вог гла сни ка → по зи тив на ре ак ци ја дру гог гла сни ка: по моћ 
→ тра же ње за ро бље ни ка → од би ја ње из ру че ња → ка жња ва ње там ни ча ра 
→ из ру че ње утам ни че ног ју на ка → од ла зак → пре по зна ва ње осло бо ди ла ца 
→ од су ство ре ак ци је → осло ба ђа ње → пре по зна ва ње иден ти те та осло
бо ди ла ца и по хва ла осло бо ди о ци ма (СНПр III: бр. 57). Ути сак то ка у на ра-
тив ној син так си пе сме оства ру је се, с јед не стра не, упо тре бом тем по рал них 
ре че ни ца (Кад то чу ла... Кад до ђо ше...) у ини ци јал ној по зи ци ји у сти ху, док, 
с дру ге стра не, се ман ти ка уза стоп но сти, оства ре на ко пу ла тив ним ко ор ди-
на то ром па, та ко ђе ства ра ути сак то ка вре ме на, ње го вим сег мен ти са њем 
(Па га би је би чем пле те ни јем... Па пу шта ва За дра нинТо до ра... Па одо ше 
зе ле ном пла ни ном). Ду жи на пе сме та ко ђе до при но си ства ра њу ути ска кон-
ти ну и те та вре ме на рад ње – чи та ва пе сма има са мо 125 сти хо ва, без ијед не 
ди гре си је, с до га ђа ји ма ко ји се ни жу је дан за дру гим.

Све де ност ба ла де, као и ње на драм ска струк ту ра ути чу на то да се до-
га ђа ји у њој ни жу ве ли ком бр зи ном – про сто ра за ди гре си је не ма, а ко ви тлац 
де шавања во ди рад њу ве ли ком бр зи ном ка не ми нов ном тра гич ном стра-
да њу.10 У по зна тој ба ла ди о Ха са на ги ни ци (пантић 2002: 218–223) зби ва ња 
са са жи ма ју, а до га ђа ји ни жу та ко бр зо да је дан дру гог пре сти жу, ства ра ју-
ћи тен зи ју у кон ти ну и те ту вре мен ског то ка: „Вре ме у ко ме те ку до га ђа ји у 
Ха са на ги ни ци ја ко је згу сну то, та ко да убр за ва рад њу ба ла де и не у мо љи во 
хи та тра гич ној за вр шни ци. Вре мен ска сте шње ност је то ли ка да не мо же да 
при ми ток до га ђа ја у при род ној це ли ни и раз вој ној пот пу но сти. За то се 
оп сег мо гу ћих и ну жних до га ђа ја из ра зи то скра ћу је. Из еп ског си жеа из ба-
цу ју се сви ве зив ни до га ђа ји, сва ме ђу зби ва ња и спо ред на све до че ња, па се 
та ко из све та пе сме от кла ња ју и мно ге вре мен ске де о ни це.“ (Ни ко лић 2009: 

9 Хе да Ја сон под на ра тив ном функ ци јом под ра зу ме ва ак ци ју у на ра ци ји ко ја уна пре-
ђу је за плет (исто: Part В, chpt. 11). При том, сва ка на ра тив на функ ци ја са сто ји се од две 
уло ге („slot“-a – су бјек та и објек та, ко ју ће по не ти кон крет ни ли ко ви – „fil ler“-и) и јед не 
на ра тив не ак ци је (рад ње). Ли ко ви у од ре ђе ној уло зи су за ме њи ви, док су уло ге стал не, а 
упра во за ме њи вост ли ко ва, по ре чи ма ау тор ке, пред ста вља је дан од основ них ме ха ни за ма 
за ге не зу но вих пе са ма. Ова ко схва ће не, уло ге се при бли жа ва ју Греј ма со вим ак тан ти ма (в. 
bužinjska–Markovski 2009: 316), од но сно де ло кру зи ма ли ко ва (в. саМарџија 2008).

10 О то ме ви ше у на ред ним по гла вљи ма.
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568).11 Кон ти ну и ра ност зби је ног вре ме на ба ла де про јек ту је об ру ша ва ње 
суд би не на чо ве ка, под чи јим се те ре том он у пот пу но сти ло ми.

1.2. сУкцесивноодвијањерадњи. У вер зи ји си жеа о не пра вед но оте ра-
ној љу би (Аса на ги ни ци) из Ер лан ген ског ру ко пи са (ЕР: бр. 6), вре мен ске 
се квен це ни жу се ујед на че но, а сук це сив ност ета па раз во ја рад ње усме ра ва 
до га ђа је ка но вој свад би. Ис ход је за (не пра вед но ка жње ну) љу бу на гра да, 
док за (љу бо мор ног и по се сив ног) му жа по ста је сра мот ни жиг и ка зна због 
не про ми шље но сти. За раз ли ку од ба ла дич ног ко ви тла ца зби ва ња, жур бе и 
бр зог ни за ња до га ђа ја, вре мен ски след у ро ман си ујед на чен је, а ка у за ли тет 
де ша ва ња је дан до га ђај мо ти ви ше прет ход ним (као и у ју нач ким пе сма ма). 
Хва ли са ње Му је му је зи на ка ко је ви део Аса на ги ни цу бу ди у Аса на ги по-
до зре ње и до во ди до то га да он сво ју љу бу, у на сту пу љу бо мо ре, оте ра од 
ку ће. По том, он се по ка је и од лу чу је за са мо у би ство, али се стра спре ча ва 
тај по ку шај. Ви дев ши све, Аса на ги ни ца на ја вљу је ка ко ће се он тек ка ја ти, 
по сра мљен, јер је сам крив што ће она при па сти дру го ме – упра во, хва ли-
сав цу с по чет ка пе сме. Не окле ва ју ћи, већ по при спе ћу у мај чин дом, она 
пи ше Му ји, те он, ра до стан због нео че ки ва ног обр та, ку пи сва то ве и по ла-
зи по не ве сту, по зи ва ју ћи и Аса на гу, ко ји с јет ко шћу од би ја по зив. Као 
про тив те жа ба ла дич ном ре пер то а ру, при сут ном с по чет ка XVI II ве ка на 
те ри то ри ји Вој не Кра ји не (в. гароња-радованац 2008: 38–41), а по све до че ном 
у Ер лан ген ском ру ко пи су, ова ро ман са слут њу смр ти ком пен зу је ве дри ном 
жи во та и ла ко ћом од лу чи ва ња – као да је бли скост смр ти сред вој нич ког 
ло го ра ода гна та сна гом еро са и три јум фом жи во та. Не ма ту уну тра шњих 
кон фли ка та и бол них ло мо ва, ка рак те ри стич них за Фо р ти сов за пис – Аса-
на ги ни ца из Ер лан ген ског ру ко пи са с ла ко ћом се при ви ка ва на но во на ста ле 
окол но сти и, шта ви ше, пре у зи ма ток до га ђа ја у сво је ру ке ка ко би се осве-
ти ла Аса на ги (ЕР: бр. 6).

Си мул та ност, ме ђу тим, не ис кљу чу је мо гућ ност пре ла ска на ци клич но 
вре ме, а чвр ста сук це си ја у ни за њу до га ђа ја мо же би ти раз би је на ди ја ло зи ма, 
„пе смом у пе сми“, ре ро спек ци ја ма и сл. По ред па р ци јал ног по ја вљи ва ња, 
сук це си ја мо же пред ста вља ти прин цип ком по зи ци о ног ор га ни зо ва ња пе сме 
у це ло сти (уп. СНПр III: бр. 57). И у јед ном и у дру гом слу ча ју (уза стоп но) 
ни за ње мо же би ти из ве де но као: ни за ње рад њи (до га ђа ја), ни за ње ју на ка 
(ре до сле дом њи хо вог по ја вљи ва ња), ни за ње исто знач них си ту а ци ја (нпр. 
ви ше стру ког сла ња књи га, мул ти пли ци ра них дво бо ја и сл). Ма њи оп сег 
сти хо ва, при том, упу ћу је на бр же од ви ја ње рад ње, и обрат но:

↓По што ве зир књи гу опре мио,
↓На Мо ра чу с вој ском окре нуо,

11 „Po sto ji jed na preg nant na tač ka rad nje u ba la da ma u ko joj se ste klo proš lo na go veš ta va-
ju ći bu du će, jed na izo hi me na u ko joj se ose ća nja, mi sli i či no vi ukrš ta va ju, me nja ju ći iz osno va 
ka kvo ću i po to nji po re dak stva ri [...] Iz ne nad no ot kri će unu tar nje po tke i dra ma ti čan obrt usme-
ra va ju zbi va nje u dru gom prav cu, a klup ko se od mo ta va ot kri va ju ći unu traš nje pej za že, no ve 
do ga đa je i no va sa zna nja“ (krnjević 1980: 43).
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↓Пред Мо ра чом око учи нио,
↓И по пео би је ле ча до ре.
↓Па ото лен сит ну књи гу пи ше,
↓Тер је ша ље од Мо ра че кне зу. (СНП VI II: бр. 51).

Сме њи ва ње рад њи у овом при ме ру, из сти ха у стих, пра ти ме трич ко-рит-
мич ке се квен це, ка ко те че из во ђе ње. Уко ли ко рад ња за хва та ши ре струк тур не 
се квен це, ка у зал на по ве за ност до га ђа ја усло ви ће сук це сив но сме њи ва ње 
до га ђа ја у њи хо вом при род ном по рет ку: Пи је ње ви на12 до во ди до то га да 
лик (Му са Ке се џи ја) јав но ис ка же сво је не за до вољ ство због ви ше го ди шњег 
слу же ња ца ру без на кна де. → Не за до вољ ство, у да љем то ку мо но ло га, пре-
ла зи у прет њу. → Да та реч13 (прет ња) убр зо се оства ру је (схе мом до слов ног 
по на вља ња).14 → Ре ак ци ја: цар ша ље ка зне ну екс пе ди ци ју. → Ју нак са вла-
да ва сул та но ве сна ге. → Ца ра са ве ту ју да по ша ље за точ ни ка (Мар ка Кра ље-
ви ћа). → [После ни за ди гре сив них епи зо да о вра ћа њу ју на ко ве сна ге и сти-
ца њу оружја] за точ ник кре ће у по ход итд (в. СНП II: бр. 67). Сук це сив но се 
ни жу и дру ги си жеј ни па ро ви по пут: са ве т–у сва ја ње са ве та (СНП II: бр. 
9), сла ње пи сма –од го вор на пи смо (СНП III: бр. 28) или ре ак ци ја на пи смо 
(БогиШић 2003: бр. 65, 71, 72; СНП II: бр. 87); план –ре а ли за ци ја пла на (СНП 
II: бр. 93), уби ство –о све та (БогиШић 2003: бр. 71, 72, 89; СНП VI II: бр. 55; 
СНПр IV: бр. 9, 11 и др), за ро бља ва ње –спа са ва ње (СНП III: бр. 57; СНП IV: 
бр. 4), сан –ту ма че ње сна, от ми ца –по те ра (СНП III: бр. 26) и т. сл. 

Сук це сив ност је мо гу ће оства ри ти и ви ше стру ким по на вља њем ве ћих 
ком по зи ци о них це ли на. По след њи си жеј ни пар отва ра мо гућ ност мул ти пли-
ци ра ња по је ди нач них дво бо ја ју на ка с раз ли чи тим про тив нич ким ју на ци ма 
из по те ре (уп. СНПр III: бр. 39). Сме њи ва ње ко на ка, по ред то га што слу жи за 
про стор но-вре мен ско од ме ра ва ње, уко ли ко је да то у гра да тив ном по рет ку, 
уче ству је још у ин тен зи ви ра њу рас по ло же ња и ства ра њу сли ке ме ђу соб не 
при сно сти сва то ва: Ка ко ко ји ко нак уна пре дак,/ све га и рет бо љи ме ђу бра ћом 
(СНП II: бр. 89), све до свог стра вич ног су но вра та и коб ног кр во про ли ћа.15 

12 Увод на фор му ла пи је ња ви на, ка ко у ста ри јим бе ле же њи ма (в. ЕР: бр. 139), та ко и 
у Ву ко вим за пи си ма, де лу је мо ти ва ци о но на по то њи след до га ђа ја – при ли ком пи ћа јед ном 
од при сут них ју на ка (или пак чла но ви ма ње го ве по ро ди це) по ста вља се од ре ђе ни иза зов, 
на ко ји он од го ва ра, што да ље во ди ка фор ми ра њу за пле та: при пи ти по бра тим тра жи од 
свог по бра ти ма да им обез бе ди крч ма ри цу, он кре ће у от ми цу, уо ча ва га ју нак (Змај Ог ње-
ни Вук), ко ји та ко ђе пи је ви но са сво јим по бра ти ми ма; ју нак се об ра ду је при ли ци што ће 
нај зад по де ли ти мег дан с про тив ни ком, ку је план, ре а ли зу је га, итд (в. СНП II: бр. 93).

13 Сход но ју нач ком схва та њу ча сти, јав но ис ка за на (да та) реч има оба ве зу ју ћу сна гу 
и, сход но кон цеп ту ју на штва и ју на ка као но си о ца ју нач ког по гле да на свет (БраУн 2004: 
9–11), мо ра се ис пу ни ти.

14 Сти лом по на вља ња (в. Шма ус 2011: 144), од ре ђе не на ра тив не се квен це гру пи шу се 
у си жеј не па ро ве по пут: „санту ма че ње сна, са ветиз вр ше ње; на ме раре а ли за ци ја пла на; 
обе ћа њеис пу ња ва ње за да те ре чи“ и сл (саМарџија 2007: 222).

15 Пе сма о кра ху срп ске вој ске на Ко со ву у ин тер пре та ци ји сле пи це из Гр гу ре ва ца 
оства ре на је по мо де лу ка та ло шког гра да тив ног сме њи ва ња епи зо да у ко ји ма уче ству ју 



По сле тип ског по мра че ња од бр зо га пра ха и оло ва (СНП VI: бр. 49), 
су ми ра ње ис хо да бит ке из ве де но је сук це сив ним ни за њем ју на ка (ка та ло-
гом), по гра да тив ном ре до сле ду њи хо вог по ја вљи ва ња, сход но бро ју по се-
че них гла ва (Исто). Ана лог но то ме, оку пља ње сва то ва при ка за но је ре до-
сле дом њи хо вог при сти за ња (в. СНП VII: бр. 19). Зна че ње бли ске сук це си је 
но си ме ди јал на фор му ла не по сред не сук це сив но сти: Ма ло ври ме за ду го не 
би ло, / Ал’ ево ти [+ име лика], ко јом се на ја вљу је ком по зи ци о ни сег ме нат 
ко ји при па да да том ли ку.16

Овај тип фор му ла обе ле жа ва гра ни це ком по зи ци о них це ли на (на ра тив-
них се квен ци), од но сно ука зу је на шта фет но сме њи ва ње де лат них ли ко ва 
на рав ни пе сме. Ши ре еп ске фор ме оста вља ју ви ше мо гућ но сти гра на ња 
вре мен ских то ко ва, на из ме нич ног пра ће ња два ли ка, од но сно пар це ла ци је 
на ра ти ва у ви ше ре ла тив но са мо стал них до га ђа ја (тип ‘ла за ри це’). Но, ова-
квим скло пом се, у те жњи за све о бу хват но шћу, на ру ша ва ју кон ти ну и тет на-
ра ци је и сук це сив ност сме њи ва ња на ра тив них се квен ци.

2. испрекиданосттокарадње. Вре ме си жеа под ре ђе но је би о граф ском 
вре ме ну глав ног ли ка, те та ко лик, с јед не стра не, оста је у пе сми исте ста ро-
сне до би – ин тер вал вре ме на за хва ћен си же ом не пре ко ра чу је ону гра ни цу 
ка да би лик мо рао да про ме ни сво ју ста ро сну доб (тј. да оста ри). С дру ге 
стра не, спо ред ним ли ко ви ма ко ји уче ству ју у ис тој рад њи при па да са мо 
ма ли сег ме нат на оси би о граф ског вре ме на глав ног ли ка (в. неклюдов 1973: 
156). Сто га, на пу шта ње да тог хро но то па, од но сно при по ве да ног вре ме на 
мо же по ву ћи са со бом раз би ја ње је дин ства рад ње и би о граф ског вре ме на 
лик(ов)а, те се овај по сту пак за па жа са мо у не на ро чи то успе лим ва ри јан-
та ма, и то обич но на по зи ци ји епи ло га. У пе сми о не ве ри Ко то ра на (БогиШић 
2003: бр. 73), Пе ра шта не, ко ји ги ну због ку ка вич лу ка Ко то ра на све ти но ва 
ге не ра ци ја:

Го ди не по хо ђа ху, а ђе чи ца ра сти ја ху;
Кад се бје ху ђе чи ца с ју на ци ма по ре ди ли,

Она ма ла ђе ца,
Све се ма ло по ма ло на ду шма не осве ту ју,
До кле но им за бра ни ше св’је тла мле тач ка го спо да. (исто)

пред вод ни ци срп ске вој ске, фор му лом: ма че вој ску [+ име лика]. Ју на ци се ни жу сра змер но 
свом зна ча ју – све до кне за Ла за ра, а схе ма бо је ва је иден тич на: се дам па ша би ше и уби ше 
[…], осам па ша би ше и уби ше […], де вет па ша би ше и уби ше […], при че му се на ред ни су-
дар вој ски по ка зу је фа тал ним по да тог ју на ка и вој ску ко ју он пред во ди – ал’ по ги бе [+ име 
лика],/ и ње го ва сва из ги бе вој ска (СНП II: бр. 46). По прин ци пу сук це сив ног сме њи ва ња 
ак те ра зби ва ња ода ши ља њем пи са ма ли ни јом ан ти кли мак са мо ћи, ис цр та ва се ујед но и 
то по гра фи ја Ото ман ске им пе ри је – од Стам бо ла (цар), пре ко бо сан ског ве зи ра (Трав ник), 
Али-ка пе та на (Гла си нац), па ше Кра јич ни ка (Кра ји на), све до Ибра Ша бан-аги ћа (Кла ду ша), 
на ко га па да сва од го вор ност хва та ња хај ду ка (в. СНП VII: бр. 46).

16 О овом ти пу фор му ла пи са но је де таљ ни је у Perić 2013.
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По ме ра ње хро но то па, а са мим тим и на ра тив ног то ка, мо же би ти усло-
вље но и дру гим раз ло зи ма.17 Ср ча ност и хе ро и зам цр но гор ског кња за, у 
ви ђе њу Са ва Мар ти но ви ћа, не на и ла зи на раз у ме ва ње у Ср би ји. Од јед ном, 
по ве ден ди гре си јом, пе вач се у пот пу но сти по све ћу је при ка зу ди на стич ких 
про ме на на срп ском пре сто лу, да би се, по сред ством по ре ђе ња вла да ра, 
вра тио на цр но гор ског кња за и за вр шио пе сму по хва лом пре ми ну лом вла-
да ру (СНП VI II: бр. 71).

У кла сич ном де се те рач ком кор пу су уо би ча је на је си ту а ци ја гра на ња 
рад ње у два на по ред на вре ме на, од но сно два па ра лел на фа бу лар на то ка. Пе-
сма о за ва ди бра ће Јак ши ћа при ли ком де о бе (СНП II: бр. 98) илу стру је та кво 
ра чва ње је дин стве не фа бу ле. Је дан ток пра ти де ша ва ња уну тар зи до ва дво ра 
Јак ши ћа, док дру ги ток сле ди лов ср ди тог Бог да на Јак ши ћа. По сле об ја ве 
ви ше си ле огла ша ва њем жи во ти ња, Бог дан, про све тљен ис ку ством с оне 
стра не (в. диздаревић крњевић 1997: 102–103), хи та на зад, не би ли спре чио 
из вр ше ње на ло га ко ји је сам из дао – „та ко је пе вач Ди о бе Јак ши ћа сле дио 
по ја ве у сук це си ји, раз де лио два до га ђа ја и с ла ко ћом их по но во по ве зао на 
нај бо љи на чин, у тач ки ко ја отва ра пут при род ном пре ла ску“ (исто 107). 
За раз ли ку од то га, раз два ја ње Мар ка Кра ље ви ћа и Ан дри је за вр ша ва се, 
упркос упо зо ре њу, коб но по сла би јег бра та (БогиШић 2003: бр. 89). Два то ка 
по но во се спа ја ју у је дан уки да њем би о граф ског вре ме на спо ред ног ју на ка.

Слич но то ме, фа бу лар ни то ко ви гра на ју се у пе сма ма о по де ли хај дуч ке 
дру жи не. Па ра ле ли зам рад њи оства рен је упо тре бом гла гол ских ан то ни ма: 
Оде Ра до пре ко го ре чар не, / Но вак оста под је лом зе ле ном / а са сво ја два 
не ја ка си на (СНП III: бр. 3). Пре у сме ра ва ње па жње слу ша ла ца на от це пље ну 
дру жи ну по сти же се упо тре бом фор му ле пре ба ци ва ча18 (од но сно, ко мен та ра 
у тек сту19): Но да ви диш [+ име лика] (СНП III: бр. 3), ко ја „раз гра ни ча ва, 
одва ја, али исто вре ме но и спа ја се квен це си жеа“ (саМарџија 2000: 27), при 
че му се ис пре ки да ност то ка рад ње, у да љој на ра ци ји, по но во ули ва у је дин-
стве ни ток. У пе сми о по де ли дру жи не Ми ја та То ми ћа дру жи на се ра зи ла зи 
због сва ђе при пи ћу (СНП VII: бр. 44).20

Ве зив ну функ ци ју (функ ци ју ко нек то ра) по не ће фор му ла не по сред не 
сук це сив но сти, ко ја, по сред ством зву ка (пуц ња пу шке)21 по ве зу је два то ка: 

17 Спе ци фи чан слу чај про ме не хро но то па (пре ба ци ва ња) до но се пе сме хро ни чар ског 
мо де ла у ко ји ма се пра ти ли ни ја кре та ња га вра но ва (в. СНП IV: бр. 2). Да љу тран сфор ма-
ци ју ове сли ке пред ста вља епи зо да (тј. про ду же на екс по зи ци ја пе сме) о тра же њу хра не, из 
јед не у дру гу зе мљу, све до еп ских пре де ла, где се су ко би још увек во де (в. СНП IХ: бр. 28). 

18 Тер мин Н. Пет ко ви ћа – в. петковић 2006: 23–26. 
19 Тер мин С. Са мар џи је – в. саМарџија 2000: 25–27.
20 За Ми ја том ма ло оде дру га, / Та ман де сет гор ски јех хај ду ка, / С Ма ле ни цом та ман 

два дест дру га. / Оде Ми јат гор је уз пла ни ну, / Ма ле ни ца по ђе у Не ре тву, / А да че ка Са рај
ли је Тур ке (СНП VII: бр. 44).

21 Овај тип фор му ла, као јед ну од под вр ста тех ни ка пре но ше ња, Шма ус на зи ва „аку-
стич ким сиг на ли ма“ и уо ча ва да се ко ри сте „да се зби ва ње бр зо усме ри на су прот ну стра ну, 
и та мо од мах иза зо ве тре нут на ре ак ци ја ко ја јем чи за бр зи да љи ток рад ње“ (ШМаУс 2011: 20).
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У ту ри јеч ко ју бе сје ђа ше,→ До кле пу че три де сет пу ша ка (исто).22 Тада 
оста так Ми ја то ве дру жи не кре ће у прав цу зву ка, где от кри ва ју по при ште 
окр ша ја и за ти чу те ла по би је них хај ду ка, као и смрт но ра ње ног Ма ле ни цу, 
ко га, по ама не ту уми ру ћег, са хра њу ју сход но ри ту ал ној нор ми. Уко ли ко 
оно што се де ша ва у пу ту ни је сиг ни фи кант но, вре ме од одва ја ња хај ду ка 
од дру жи не до при спе ћа на циљ би ће си жеј но пра зно (не опи су ју се ета пе 
пу то ва ња) – по нов ни кон ти ну и тет ус по ста вља се сти за њем на од ре ди ште: 
Кад је био на Уд би ну бе лу (СНП III: бр. 26).

Дру ги на чин фор ми ра ња па ра лел них то ко ва на ра ци је је уво ђе њем вре-
мен ске осе про тив ни ка пре вре мен ске осе глав ног ју на ка: Али па ша се за-
ри че да ће пре бро ди ти Дри ну и су ко би ти се с Лу ком Ла за ре ви ћем. Пеј зо 
Мех мед-ага  овај по ход пре у зи ма на се бе, пре ла зи ре ку, ха ра цр кву Пет ко ви-
цу и за ро бља ва игу ма на. Пре ба ци ва ње с јед ног то ка на дру ги (па ра ле ли зам) 
„ускла ђу је углав ном вре мен ске од но се“ (ШМаУс 2011: 98), а оства ру је се 
фор му лом кли ко ва ња ви ле (ко нек тор), ко ја оба ве шта ва о упа ду Ту ра ка од 
пре ко Дри не и по ха ри цр кве.23 На ра ци ја ти ме у пот пу но сти пре ла зи на 
срп ски ло гор и ње го ве ста ре ши не – Лу ку Ла за ре ви ћа и Сто ја на Чу пи ћа (в. 
СНП IV: бр. 34). По бе дом срп ске вој ске и бе гом оста та ка тур ских сна га бор-
ба окон ча ва, а на ра ци ја се вра ћа, тем по рал ном фор му лом (Ка ко Тур ци Дри ну 
пре бро ди ше, [Алипа ша да ле ко их виђе] – СНП IV: бр. 34), на тур ски ло гор 
и су ми ра ре зул та те бо ја.24

Сти ли за ци је хро ни чар ског мо де ла по чи ва ју на ви ше сред ста ва мул ти-
пли ци ра ња исто вре ме них на ра тив них то ко ва (се квен ци). Је дан од њих је 
при спе ће књи га с ви ше стра на јед ном при ма о цу, чи ме се он (обич но књаз), 
оба ве шта ва о ис хо ду су ко ба (в. СНП VI II: бр. 74). Исту функ ци ју мо гу по-
не ти и гла со ви и гла сни ци. Они се сук це сив но сме њу ју (Те ке они од њег’ 
од сту пи ше/ Жа ло сни га гла си до па до ше – СНП VI II: бр. 73), по ве зу ју ћи 
та ко ви ше до га ђа ја ко ји се исто вре ме но зби ва ју на ви ше раз ли чи тих ло ка-
ци ја.

Ко нач но, на из ме нич но при ка зи ва ње ви ше раз ли чи тих бо је ва у пе сми 
(СНП IХ: бр. 32) у од ре ђе ном вре мен ском од сеч ку (1853–1862) на ру ша ва 
је дин ство рад ње25 и до во ди до ја ча ња дез ин те гра тив них тен ден ци ја (в. ШМаУс 

22 Исти по сту пак упо тре бљен је у ва ри јан ти пе сме о по де ли Но ва ко ве дру жи не – в. 
СНПр III: бр. 2.

23 Кли че ви ла при је јар ког сун ца, / Са врх Це ра ви со ке пла ни не,/ До зи ва ти Срп ско ме 
ло го ру, / У крај Дри не шан цу Ба до вин цу, / Из ло го ра зо ве по гла ва ре: / Пр во зо ве Ла за ре вић 
Лу ку, / Дру го зо ве Чу пи ћа Сто ја на (СНП IV: бр. 34).

24 Шма ус твр ди да ге о ме триј ском ком по зи ци јом, од ба ци ва њем спо ред ног то ка рад ње, 
ли не ар ном јед но смер но шћу рад ње и др. хри шћан ска епи ка ди нар ске зо не од ба цу је дво-
стра ност, „ал тер ни ра ју ћу сме ну две стра не“ (в. ШМаУс 2011: 15), што, очи то, ни је по све 
тач но – ба рем не ка да је реч о пе сма ма Фи ли па Ви шњи ћа.

25 Евен ту ал но, те мат ско је дин ство оства ри ло би се уко ли ко се те ма ти ка бор бе за 
осло бо ђе ње по сма тра као кри те ри јум об је ди ња ва ња, од но сно је дин стве на те ма.
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2011: 13), а пе сма по ста је ре а ли стич ки сти ли зо ва на хро ни ка осло бо ди лач ких 
бор би, од но сно усме на исто ри ја (у ви ду епи ли ја).26

3.„дУго“(споро)и„кратко“(Брзо)вреМе. У књи жев но те о риј ским ра до-
ви ма (в. лихачов 1972: 249–261; riker 1993) већ је при ме ће но да умет нич ко 
вре ме не те че рав но мер но и кон ти ну и ра но – мо гу ћи су раз ли чи ти ти по ви 
за сто ја или „пре ско ка“ у вре ме ну, са жи ма ња ду жих вре мен ских се квен ци 
или ду же ња по је ди них тре ну та ка, за хва љу ју ћи су бјек тив но сти до жи вља ја 
вре ме на.27 Не у трал но сти сми ре ног то на еп ске на ра ци је од го ва ра не мар ки-
ра ност про ти ца ња вре ме на (оно под јед на ко те че): „Успо ре ни тем по еп ског 
при по ве да ња, та ко зва на не у прав на при ча и ‘по сту пак ре тар да ци је’ иза зва-
ни су ти ме што свест ре а гу је на вре ме и кре та ње: она је до те ме ре нео се-
тљи ва на ква ли та тив но-раз ли чи те про ме не вре ме на да не при ме ћу је ње го-
ве не у са гла ше но сти и до га ђа је рас по ре ђу је у вре мен ској не пер спек тив но сти, 
где раз ли чи ти де ло ви зби ва ња има ју исти тем по по сто ја ња па пре ма то ме 
и при че“ (ФрејденБерг 2011: 346). 

Дра ма тич ност зби ва ња, по тре ба за мо ти ви са њем или об ја шња ва њем 
по је ди них рад њи, од но сно ка у зал но или асо ци ја тив но по ве зи ва ње до га ђа ја 
до во де до мар ки ра ња вре мен ског то ка – убр за ва ња или успо ра ва ња, као, 
уо ста лом, и број ност рад њи у окви ру си жеа: „Ве ли ка ко ли чи на до га ђа ја ко ји 
се од и гра ва ју за крат ко вре ме, ства ра ути сак бр зог то ка вре ме на. На про тив, 
ма ла ко ли чи на ства ра ути сак успо ре но сти“ (лихачов 1972: 258). Да та за ко-
ни тост ва жи без об зи ра на то о ко јој је вр сти еп ског пе сни штва реч. 

У ба ла да ма вре ме углав ном „ле ти“, до га ђа ји се сме њу ју ве ли ком бр зи-
ном, пре сти жу ћи је дан дру ги. Ма гиј ска си ла уро ка ак ти ви ра се оно га тре-
нут ка ка да де вој ка по де ли с мај ком фа сци ни ра ност ле по том мом ка (в. СНП 
III: бр. 77). Или, на по чет ку, све мо же из гле да ти склад но. Мај ка по ди же де вет 
си но ва и ћер ку, де вој ка ста са ва за уда ју, про си о ци се сме њу ју, бра ћа је да ју 
„на да ле ко“ (с пре ко мо ра ба ну). За тим уми ру. Сле ди пе ри од „пра зног“ вре-
ме на: Та ко ста де три го ди не да на (СНП II: бр. 9). Ри ту ал ну кри зу у пе сми 
„отва ра“ не до ла зак по хо ђа на. Се стрин бол иза зи ва са жа ље ње ви ше си ле (ал’ 
се ми лу Бо гу ра жа ли ло), те ан ђе ли нај мла ђег бра та, као што им је ре че но,28 
по ди жу из мр твих и ша љу се стри у по хо де:

26 Зна чај на од сту па ња у од но су на „’кла сич не пе сме’ ву ков ског ти па“ (ШМаУс 2011: 
7) мо гле би се при пи са ти ин ди ви ду ал ном по ет ском по ступ ку јед ног од нај не о бич ни јих (но не 
и нај та лен то ва ни јих) пе ва ча – Са ва Ма то ва Мар ти но ви ћа.

27 „Умет нич ко вре ме, за раз ли ку од вре ме на ко је је објек тив но да то, ко ри сти ра зно-
вр сност су бјек тив ног до жи вља ја вре ме на [...] Оно мо же да се ‘оте же’, а мо же и да ‘ју ри’. 
Тре ну так мо же да се за у ста ви, а дуг пе ри од да ‘про ле ти’“ (лихачов 1972: 252). Ово вре ме, 
у тво ре ви на ма вер бал ног фол кло ра, са о бра жа ва се вре ме ну чи та о ца или слу ша о ца ко је 
„та ко ђе мо же да бу де ду го или крат ко, сук це сив но и без ре да, бр зо и спо ро, ис пре ки да но 
и не пре кид но“ (исто 252–253).

28 И ба ла да, као и еп ска пе сма, при бе га ва тех ни ци (до слов ног) пре тва ра ња го во ра у 
рад њу (в. ШМаУс 2011: 141–144).



↓Хи тро иду два Бож ја ан ђе ла 
До би је ла гро ба Јо ва но ва,
↓Од  гро ба му ко ња на чи ни ше,
↓Њи ни јем га ду хом за да ну ше,
↓Од  зе мљи це ми је се ко ла че,
↓Од  по кро ва ре за ше да ро ве;
↓Спре ми ше га се стри у по хо де.
↓Хи тро иде не ја чак Јо ва не; (исто).

Хит ност из вр ше ња рад њи (оства ре на по на вља њем од ред бе на чи на: 
хи тро) као да ука зу је на крат ко трај ност по ја ве мр твог ме ђу жи ви ма – И он 
био три би је ла да на. То ли ко је, из гле да, по треб но (гле да но ло ги ком пе сме) 
да се уза јам не ве зе из ме ђу два ро да ус по ста ве и не ве ста ве же за но ви род. 
То ли ко, ваљ да, и он мо же ис тра ја ти у све ту жи вих. Но, се стри то ни је до вољ-
но – же ле ћи да и са ма (овај пут, као члан дру гог ро да) да ру је сво ју бра ћу, 
она по ла зи, упр кос упо зо ре њу. И, што се ви ше при бли жа ва раз ре ше њу ми-
сте ри је, зла коб као да је нео до љи во ма ми на сво ју стра ну. С не стан ком 
бра та и ви ђе њем при зо ра мло гог но вог гро бља, спо зна ја не у мо љи во по га ђа, 
свом си ли ном: Ту се од мах ја ду осје ти ла, / Ђе ј’ умро не ја чак Јо ва не. Та да 
рад ња у пе сми убр за ва, а она хи та, у су срет соп стве ној суд би ни (Хи тро иде 
дво ру би је ло ме) – за јед нич кој смр ти, у мај чи ном за гр ља ју, чи ме се и њих 
две при са је ди њу ју, на оно ме све ту, му шким чла но ви ма по ро ди це. 

Слич на то ме је и ди на ми ка сме њи ва ња до га ђа ја у Ха са на ги ни ци (в. 
пантић 2002: 218–223). Ту се на ра тив не функ ци је29 сме њу ју ве ли ком бр зи-
ном, до га ђа ји про сто пре сти жу је дан дру ги – но ви на ра тив ни сег ме нат се 
отва ра и пре ко нач ног раз ре ше ња прет ход ног. Ха са на ги ни ца не сти же ни 
да се ра за бе ре од су ро ве му же вље ве за по ве сти, а то пот ко ња и страх од 
не из вр ша ва ња му же вље ве во ље ко ји он по кре ће, на го не је на са мо у би ство. 
Но, на по ла пу та, за у ста вља ју је кће ри и оба ве шта ва ју је о уја ко вом до ла ску. 
И пре не го што успе ва да осе ти олак ша ње по де ле те ре та с нај бли жим, она 
при ма но ви уда рац – брат по ни шта ва њен брак и на си лу је раз два ја од си на 
у ко лев ци. Си гур ност ро ди тељ ског до ма та ко ђе се по ка зу је крат ко ве ком: У 
ро ду је ма ло ври је ме ста ла, / Ма ло ври је ме ни не дје љу да на (исто 220) – број-
ни про си о ци не до зво ља ва ју да ов де на ђе трај ни је уто чи ште. По нов ном уда-
јом от по чи ње дру га чвор на си ту а ци ја ба ла де (в. krnjević 1980: 96). Коб ни 
су срет с Ха са на гом – кул ми на ци о на тач ка ба ла де, ко ји је мо гао би ти тре ну-
так ко нач ног раз ре ше ња по чет ног не спо ра зу ма, по ста је, уме сто то га, Ха са-
на ги ни чин фа тум – она па да, по го ђе на оштри ном по зле ђе не љу ба ви (исто 
97–98, 105–107). Суд бо но сни су срет до шао је пре ка сно. Пред сто ји још са мо 
смрт. Сто га, зби ја ње до га ђа ја у вре ме ну, као и убр за ва ње рад ње, до во де до 

29 Овај по јам Х. Ја сон од ре ђу је као цен трал ну је ди ни цу на ра тив ног мо де ла, од но сно 
де ло ва ње ли ка по сред ством ко га се раз ви ја рад ња (в. jason Vol. I, Part B, Ch. 11)
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ре ду ко ва ња свих еле ме на та ре тар да ци о ног ка рак те ра,30 a ток рад ње, не у мо-
љи во, ве ли ком бр зи ном, стре ми тра гич ном фи на лу (в. николић 2009: 568).

Као што ви ше го ди шњи брач ни жи вот Ха са на ги ни це би ва по ни штен 
јед ном ис хи тре ном од лу ком, та ко и ду го го ди шње за јед нич ко дру го ва ње и 
че то ва ње два бра та, Мар ка и Ан дри ја ша, не зна чи ни шта у тре нут ку еруп-
ци је Мар ко вог гне ва. Због по зле ђе ног пра ва пр вен ства и тра гич не за сле пље-
но сти, ду го ври ме дру го ва ња окон ча ва се у мо мен ту, оштри цом са бље (Бо-
гиШић 2003: бр. 6).

За раз ли ку од то га, у ба ла ди о не у спе лој же нид би Ми ли ћа Бар јак та ра 
(СНП III: бр. 78) све се де ша ва не ка ко све ча но успо ре но. То ме, с јед не стра не 
до при но си стил по на вља ња (в. ШМаУс 2011: 144), за сно ван на удво стру ча-
ва њу ре чи и рад ње, по но вље них рад њи, њи хо вог па ра ле ли зма, ком по зи ци-
о них та у то ло ги ја и др. Ви ше од тре ћи не пе сме за пра во чи не, као што је већ 
уо че но (в. детелић 1996: 95), удво је не тек стов не се квен це.31 Пе сма по чи ње 
ду гим тра га њем за не ве стом, а убр за ва од тре нут ка ка да Ми лић чу је глас 
о де вој ци чу де сне ле по те. Ми лић од мах по ла зи по не ве сту, ре ме те ћи при том 
тра ди ци јом ус по ста вље ну нор му про сид бе (пр сте но ва ња): Нит’ је про си ни 
ја бу ке да ји. Жур ба се огле да и у скра ће ном, тро днев ном го шће њу сва то ва у 
та зби ни.32 Ме ђу тим, по ла зак сва то ва је из ве ден све ча но и пом пе зно, уз де-
та љан опис рас ко ши да ро ва и ха ла бу ку по кре та сва то ва. Пре лом ни мо ме нат 
у струк ту ри пе сме отва ра тем по рал на фор му ла: Кад су би ли го ром пу ту ју ћи 
[стиже урок на ко њу ђевојку], по сле ко је по сте пе но успо ра ва ње за вр ша ва 
за сто јем и ћу та њем (Тад ста до ше ки ће ни сва то ви / уста ви ше свир ке и по
пјев ке), рав ним смр ти. Од тре нут ка по ла га ња де вој ке на тра ву и ње не смр ти 
(ђе вер ски де са ко ња ђе вој ку / па је спу сти на зе ле ну тра ву / он је спу сти, она 
ду шу пу сти)33 бр зи на раз во ја си жеа све ви ше на ли ку је об ред ном рит му кре-
та ња по греб не по вор ке. Де вој ку са хра њу ју у го ри,34 а мла до же ња од ла зи у 

30 „Rad nja u pe smi od vi ja se hro no loš ki, ali sa ži ma njem do ga đa ja na naj zna čaj ni je seg men-
te. Od nos pre ma vre me nu se me nja. Vre me se ste že kao obruč či ja pu ta nja spa ja i za tva ra gra ni ce 
čo ve ko vog tra ja nja“ (krnjević 1980: 102).

31 Њих је, ста ти стич ки по сма тра но, де сет, од но сно, у пе сми од 284 сти ха, 112 сти хо ва 
је „за хва ће но овим по ступ ком“ (детелић 1996: 95).

32 Ста ти стич ки посматрано, нај број ни ја је она гру па пе са ма у ко ји ма тра ја ње ча шћа ва-
ња сва то ва у та зби ни тра је не де љу да на: Пи ше ви но за не ђе љу да на/ па кад про ђе не ђе љи ца 
рав но (СНП II: бр. 92) – ва ри јант но: кад не ђе ља на пу на но до ђе и сл.

33 „Ко рен овом по ступ ку ле жи у не ка да шњем обо жа ва њу Мај ке Зе мље, за ко ју се ми-
сли ло да је пра ро ди те љи ца све га. При ро ђе њу, де те је мо ра ло да ‘пад не’ на зе мљу да би од ње 
до би ло жи вот ну сна гу, а ра ди олак ша ња смр ти са мрт ник је спу штан на зе мљу да би му она 
од у зе ла ону сна гу ко ју му је да ла при ро ђе њу“ (зечевић 2007: 21–22) – в. и елијаде 1986: 130–132.

34 „Са сво је стра не, го ра – као ме сто пре ла за – има моћ да ме ња озна че ност оно га што 
се у њој де ша ва и да тре нут на свој ства чи ни трај ним. Та ко тре нут на култ на не чи сто та де-
вој ке под пр сте ном по ста је трај на ње ном смр ћу и оста ја њем у го ри (’Ни код тво га ни код 
мо га дво ра’), исто као што тре нут но хтон ско свој ство мла до же њи но, омо гу ћив ши му да 
жив иза ђе из го ре, по ста је трај но и чи ни не мо гу ћим жи вот у ку ћи“ (детелић 1996: 101).
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су срет соп стве ној ко би – кре ве ту од ру, смр ти и са хра ни – по смрт ној (мр твач-
кој) свад би.35

Ре ли ги о зно-мо ра ли стич ка ле ген да у сти ху, уза стоп ним бр зим сме њи ва-
њем ак те ра (го то во из сти ха у стих) ни же ка зне ко је тр пи гре шно чо ве чан ство:

↓Или ја их гро мо ви ма га ђа,
↓А Ма ри ја му њом и стри је лом,
Не мо гли их Бо гу обр ну ти.
↓Аран ђео на ва ли бри је ме,
↓Ни ко ла им за ти сну бро до ве,
Све ти Пе тар и апо стол Па вле
↓Узе ше им пу ње и ше ни цу
↓И од зе мље сва ко ји бе ри ћет (СНП II: бр. 2).

На кон то га сле ди успо ра ва ње – аго ни ја тро го ди шњих ка зни ис цр пљи-
ва њем – нај пре су шом,36 а по том зи мом и не ро ди цом.37 Но во на ста ло ста ње 
ха о са на ла же хит ност ак ци је – ђа че са мо у че, нај мла ђи и нај не у глед ни ји, на 
са бо ру цр кве них по гла ва ра по ста је ме ди јум по сред ством ко јег се об ја вљу је 
Бож ја во ља – пе ри од без вер ја пре ста је (Сви се бје ху к Бо гу обр ну ли). Сле де ћи 
овај при мер, за јед ни ца на но во ус по ста вља на ру ше ни мо рал ни по ре дак:

↓И по слу ша по род ро ди те ља,
↓И по слу ша мла ђи ста ри је га,
↓И брат бра та не во ди на су ду,
↓Ни  га му чи му ках пред Тур чи ном,
↓И свет ку ју све ца сва ко је га,
↓И сви мо ле Бо га ми ло сно га 
Без пре стан ка и дне ви и но ћи 
По пра ви лу, ка’ је Бо гу ми ло (исто). 

Ко нач но, то до во ди до по нов ног ус по ста вља ња са ве за из ме ђу Бо га и 
љу ди.38

35 О то ме са да по сто ји зна чај на ли те ра ту ра (в. ђокић 1998; перић 2003; зечевић 2007). 
Основ ово ме оби ча ју за сно ван је на по тре би на кнад ног (пост хум ног) скла па ња бра ка, ко ја 
је има ла за циљ да се „обез бе ди су пру жник за за гроб ни жи вот“ (зечевић 2007: 43) – „Та да 
је са хра на има ла еле мен те свад бе ног ве се ља. Умр ли мо мак или де вој ка са хра њи ва ни су у 
свад бе ном ру ху, а уче сни ци ма су де ље ни свад бе ни по кло ни. За вре ме по гре ба сви ра ло се 
и пе ва ло, па чак и пу ца ло, као на свад би. На че лу по вор ке но си ли су бар јак и др во ко је ра-
ђа. Ре кви зи ти у по греб ној по вор ци та ко ђе су би ли свад бе ни. Но сио се ‘са бор ник’, свад бе ни 
ко лач ко ји се ба цао за по кој ни ком у ра ку“ (исто 92).

36 Па их Бо же сун це из го ре ло,/ Го ре ло их три го ди не да нах,/ Док уза вре мо зак у ју на ка,/ 
До кле пу че ка ми у лу го ве,/ А оса ну го ра кроз пла ни не;/ До кле цр на зе мља ис пу ца ла,/ Пу че 
цр на зе мља по три лак та,/ Те се ло ме ко њи и ју на ци (СНП II: бр. 2). 

37 Све ти Са во пу штио сни је га, / Три го ди не сни јег не опа де, / Док у сви јет ни шта не 
оста де, / И ов ча ри ов це из гу би ше, / Из сви је та че ле по бје го ше, / Са сви јем се сви јет до та
ма ни (исто). 

38 И Бог им је усли ша’ мо ли тве, / Сми ло ва се Бог на си ро ти њу, / Те се опет сви јет 
на сли је ди (исто).
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Ана лог ни по ступ ци убр за ва ња и успо ра ва ња уо ча ва ју се у бај ци у сти-
ху о зми ји мла до же њи (СНП II: бр. 13). Ре пре зен та ти ван је, у том по гле ду, 
за вр ше так пе сме, ко ји је све ден (у пет сти хо ва) на основ ни фа бу лар ни ко стур 
– кра ђу змиј ске ко шу ље и не хо тич но уби ство си на ње ним спа љи ва њем.39 

Као и у прет ход ним жан ро ви ма, и у еп ској пе сми вре ме про ти че раз-
ли чи тим тем пом. По не кад се го ди не „згу шња ва ју“ на про стор од не ко ли ко 
сти хо ва, а не кад мо же из гле да ти као да вре ме „сто ји“. Сук це сив но, ком пакт-
но, ли не ар но ни за ње до га ђа ја у мо тив ској пе сми (в. нпр. СНПр III: бр. 57), 
где је мно го до га ђа ја зби је но у ре ла тив но ма ло сти хо ва, ства ра ути сак бр зог 
про ти ца ња вре ме на. До га ђа ји се или на до ве зу ју је дан на дру ги, без пре да ха 
(Иштом они та ко го во ре ћи,40/ У то до ба па ша Ме мед при ђе – БогиШић 2003: 
бр. 119),41 или се крат ко трај не па у зе „пра зног“ вре ме на пре мо шћу ју ме ди-
јал ном тем по рал ном (ве зив ном) фор му лом: Ма ло вре ме за тим по сто ја ло 
(СНП II: бр. 56),42 по сле ко је се уво ди на еп ску сце ну но ви лик (ал’ ето ти 
[+ име лика]) или от по чи ње но ви на ра тив ни сег ме нат.43

Скра ћи ва ња у си жеу са жи ма њем и/или убр за ва њем вре ме на мо гу по-
ста ти кон струк тив ни прин цип ор га ни зо ва ња гра ђе. Фре квент ност сме њи ва-
ња до га ђа ја на ма њем про сто ру ства ра ути сак убр за ва ња на ра ци је (в. СНП II: 
бр. 63; СНП VI II: бр. 66; СНПр III: бр. 2; СНПр IV: бр. 35). Сто га се из бе га-
ва ју мо гу ћи из во ри ре тар да тив но сти (пре при ча ва ња, ка та ло шки ни зо ви, 
по но вље не рад ње и сл). Спо ља шњим ко мен та ри ма у ме ди јал ној по зи ци ји 
са жи ма се вре ме тра ја ња при по ве да ња (тј. из во ђе ња) та квих на ра тив них 
де о ни ца (као што је, нпр. пре при ча ва ње прет ход но из вр ше не рад ње): А шта 
ћу ти да ље ка жи ва ти [Све му Алил по исти ни каже] (СНП VI: бр. 68), или 
се пак еко но ми ше ка та лог ју на ка ко ји су се про сла ви ли у су ко бу: 

39 Па уље же у ода ју бр зо, / Укра де му кри ла и окри ље, / И укра де од зми је ко шу љу,/ 
Све у жи ви огањ за пре та ла, / На огањ је си на из го ре ла. (СНП II: бр. 13). То је при ме тио и 
Вук у на по ме ни уз пе сму: „Свр ше так ове пје сме ви ди се да је вр ло скра ћен“ (исто).

40 Уп. и ва ри јан ту фор му ле у СНП III: бр. 34: Истом они у ри је чи би ли...
41 Овај тип вре мен ске сук це си је до га ђа ја при су тан је у пе сма ма на ста лим на на ра тив-

ним се квен ца ма – си жеј ним па ро ви ма про роч ки сан: ту ма че ње сна, по сле ко јих од мах 
сле ди оства ре ње про ту ма че ног сна – нпр: Тек што Лу ка до вр ши ри је чи,/ До ле ће му са 
стра же стра жар че (СНП IХ: бр. 27). Ина че, на овом ме сту, ко ри сти се још и фор му ла И 
то ври ме за ду го не би ло (в. СНПр III: бр. 74).

42 Уп. и сле де ће ва ри јан те ове фор му ле – пантић 2002: 256; БогиШић 2003: бр. 20, 65, 
74; ЕР: бр. 117; СНП II: бр. 30. Уне ко ли ко спе ци фич на ва ри јан та у хро ни чар ској епи ци: И 
то вр’је ме за ду го не би ло (СНПр IV: бр. 35).

43 Слич ну функ ци ју у пе сма ма хро ни чар ског мо де ла пре у зе ла је фор му ла на до ве зи-
ва ња Ма ло би ло мно го не тра ја ло [Кад ево ти + име лика] (СНП VI II: бр. 54), од но сно 
фор му ла Ма ло би ло, ду го не тра ја ло [+ на ред ни до га ђај: Удри ше се дви је сил не војске] (СНП 
IХ: бр. 4). Уп. и: СНПр IV: бр. 33. По ме ра ње ове фор му ле ка пје сма ма сред њи јех вре ме на 
(в. СНПр III: бр. 48), очи то, го во ри о про до ру ове фор му ле у хро но ло шки ста ри ју еп ску 
тра ди ци ју. Се ман тич ки бли ска прет ход ним фор му ла ма је сте и фор му ла сук це сив но сти: 
Ма ло ста(л)о, мно го не тра ја(л)о (СНП IХ: бр. 18).



А шта ћу ти ла кр ди ју ду љит’?
Ка ко ко ји Ср бин до ла за ше,
Од Тур чи на гла ву до но са ше (СНП VI: бр. 49).44

Убр за ва ње мо же би ти при кри ве но – чест сиг нал за по крет (ујед но и 
обра зло же ње по ла ска), по сле го шће ња сва то ва у та зби ни, је сте: Крат ки 
дан ци, а ду ги ко на ци (СНП III: бр. 56),45 на кон че га рад ња убр за ва. По не кад 
на ра тив убр за ва не при мет но, ко ри шће њем тех ни ке ре за – две не у за стоп не 
рад ње (по ла зак у бој и по ги би ја; опра шта ње и од ла зак; за хва љи ва ње и по-
вра так) ко је у при род ном по рет ку раз два ја из ве сно вре ме, да ју се у пе сми у 
истом сти ху (У Ко со ву од је зди ше, у Ко со ву по ги бо ше – БогиШић 2003: бр. 8), 
или сле де стих за сти хом:

Пак им ре че: „Збо гом оста ни те,
„Идем бе гу но си ти от ку пе,
↓„Бр зо ћу вам до ћи, ако Бог да!“
↓Оде пра во бе гу у Уд би ње,

[…]
↓Он дар Се кул бе гу за фа лио,
↓И здра во се дво ру по вра тио. (СНП VI: бр. 75).46

Ве ли ка бр зи на кре та ња по не кад је ра ци о на ли зо ва на у пе сми бр зи ном 
ју на ко вог ко ња, ко ји пре ла зи три да на ја ха ња за је дан дан (БогиШић 2003: 
бр. 15) или чак шест ко на ка са ста вља за је дан дан ја ха ња (СНП VII: бр. 30). 
Сто га, он по ста је ју на ков адут у тр ци на ко јој је на гра да ле па не ве ста (СНП 
VII: бр. 15, 16), а ње го ва бр зи на по ста је пред мет оп кла де (СНП VI: бр. 79; 
СНПр II: бр. 75, 76).

Осим ко ња, бр зо пу ту ју и гла со ви (БогиШић2003: бр. 20; СНП II: бр. 31; 
СНП VII: бр. 7),47 под сти чу ћи да ља де ша ва ња (в. саМарџија 2008: 242). Иа ко 
фор му ла гла са уки да уби ча је ну „ста тич ну сце ну из ве шта ва ња“ (исто), она 
за др жа ва исту функ ци ју, сиг на ли зи ра ју ћи „шта се до га ђа ло у исто вре ме 
на дру гом ме сту“ (исто). Фор му лом глас оти де,48 од но сно глас до па де оства-
ру је се се ман тич ко по ве зи ва ње фор ме и са др жи не – хит ност ве сти ко је сти жу 
и по тре ба за тре нут ним бр зим ре а го ва њем уки да ју мо гућ ност „пот пу ног 
пре тва ра ња рад ње у го вор (Р > Г)“ (исто), чи ме би на стао сво је вр сни за стој 
у си жеу, већ по ста је кон вен ци о нал но еко но мич но сред ство ко јим се са оп шта-
ва да је лик са знао шта се до го ди ло:

44 Слич но то ме, у хро ни чар ском мо де лу, сце на пи са ња књи га са жи ма се ме ди јал ном 
фор му лом: А што ћу вам ду љит’ и ка зи ват’, / [Тако па ша књи ге на пи сао, / Ра за сла их на 
ду ге мудире] (СНП IХ: бр. 8). 

45 Уп. и СНП II: бр. 34; СНП VI: бр. 34.
46 Бр зи на ко јом се при ку пља от куп мо же све до чи ти о при сно сти за ро бље ног ли ка, за 

ко га се спре ма от куп и чла но ва по ро ди це ко ја са ста вља от куп – уп. СНП VI: бр. 77.
47 У ста ри јим за пи си ма бр зе мо гу би ти и стре ле (в. БогиШић2003: бр. 20).
48 В. БогиШић2003: бр. 99: Оде ри јеч од уста до уста.
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Та ко би ло, за ду го не би ло,
Глас оти де од уста до уста,
До кле за чу ба не Ми лу ти не (СНП II: бр. 31).

То је, ујед но и увод у на ред не на ра тив не се квен це, ко је до но се по вра так 
ју на ка и ње гов об ра чун с не вер ном же ном и ри ва лом ко ји га је по ха рао, 
при сво јио ко ње и оруж је, од вео љу бу и за ро био му два си на и се стру.49

Бр зи на де ло ва ња на ро чи то је по тен ци ра на то ком сле де ћих до га ђа ја: 
при ли ком уда је од бе га ва њем ју нак оста вља де вој ци уо чи по ла ска по лу од 
са ха та (СНП III: бр. 18) да се спре ми; мај ка хит но ре а гу је и из ле чи отро-
ва ног ју на ка (Бр зо јад на би ја ше у џар ди ну по ше та ла, / И она ти оти де по 
џар ди ну би ље бра ти, / И би ше га до бр зо од отро ва из ви да ла – БогиШић 2003: 
бр. 33), вој ска бр зо на пре ду је (БогиШић2003: бр. 37), оп са да се, из не над ним 
уда ром сна га, раз би ја (ЕР: бр. 187), бр зе су по те ре (СНП III: бр. 31) и сл.

По не кад су ком по зи ци о ни сег мен ти ко је се бр зо од ви ја ју по ста вља ју 
на су прот се квен ца ма „пра зног“ вре ме на, од но сно „спо рим“ де ло ви ма тек ста. 
У пе сма ма с мо ти вом двор бе, вре ме двор бе тра је ду го – не рет ко, де вет го
ди на (в. БогиШић2003: бр. 38; ЕР: бр. 50, 111; СНП II: бр. 76, 96; СНП VI: бр. 
46; СНПр II: бр. 81, 82; СНПр IV: бр. 18) и обич но је сме ште но на по чет ку 
(или у прет фа бу ли) пе сме. Ка ко двор ба ни је пла ће на, или је скри ве ни раз лог 
двор бе вре ба ње пра ве при ли ке за от ми цу про тив ни ко ве се стре, ко ња или 
јед но став но по ха ру, у тре нут ку ка да се про тив ник уда љи од ку ће, ју нак 
спро во ди свој на ум у де ло и ужур ба но на пу шта про тив ни ков дом. За њим 
бр зо кре ће по те ра, а си жеј но вре ме се за хук та ва и убр за ва. Оп са да та ко ђе 
мо же тра ја ти ду го – и до три де сет го ди на (в. СНП II: бр. 16), а раз ре ша ва 
се, по пра ви лу, на глом и од луч ном ак ци јом (в. БогиШић2003: бр. 113).

Као што бр зи на сме њи ва ња до га ђа ја мо же ути ца ти на тон при по ве да-
ња, тј. пе ва ња (лихачов 1972: 258), та ко и број ност ком по зи ци о них це ли на 
(тј. њи хо ва „гу сти на“) на ма лом про сто ру пе сме ства ра ути сак ве ће бр зи не 
про то ка на ра ци је, а њи хо ва ма ло број ност уну тар ве ћег оп се га сти хо ва, те 
раз ву че ност, ди гре сив ност... до при но се ути ску спо ри јег то ка. Уо ста лом, и 
не ки ме трич ки чи ни о ци, по пут сти ха, та ко ђе ути чу на су бјек тив ни до жи-
вљај про то ка вре ме на, те осме рач ка епи ка ства ра ути сак жи вах ног, бр зог 
сле да до га ђа ја,50 а стих бу гар шти це – от ме не успо ре но сти.

49 Слич но то ме, глас ко ји оба ве шта ва про тив нич ку стра ну да је ју нак отео ка ду ну 
сти же го то во тре нут но – чим је ју нак кре нуо с про тив ни ко вом љу бов цом: Глас до па де не 
би је лу ку лу, / Глас до па де Чек меАсанаги. / Тур ци од ма на но ге ско чи ше, / На го то ве ко ње 
по ја а ше, / По ће ра ше лу да Ми ло ва на (СНП VII: бр. 7).

50 При том, ни стил по на вља ња, ко ји ина че де лу је ре тар да ци о но, не мо же у бит но ме 
раз би ти ути сак ко ји оства ру је ри там. Пе сму о Мар ку и ви ли (ЕР: бр. 181) чи ни пет це ли на, 
од че га су чак че ти ри об у хва ће не удва ја њем и ком по зи ци о ним па ра ле ли зми ма: Пе сма по-
чи ње Мар ко вим по ди за њем ша то ра на вуч је му ви ја ли шту, / на ви лин ском игра ли шту.→ 
На ру ша ва ње де мон ског про сто ра пра ти прет ња ви ле (Прет ња 1). → Мар ко се оглу ша ва и 
на прет њу од го ва ра дру гом прет њом (Прет ња 2). → Ви ла ре а гу је, из вр ша ва ју ћи сво ју прет њу 
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На су прот то ме, успо ра ва ње пред ста вља јед ну од су шта стве них осо-
би на еп ске на ра ци је: „По што ври је ме не про ти че дру га чи је осим као при ча 
ко ја те че, он да се при ча ње мо же за у ста вља ти, вра ћа ти, про ши ри ва ти епи-
зо да ма ко је су рав но прав не све му дру гом о че му се при ча, јер до кра ја се 
ио на ко сти же тек он да ка да се до га ђа ји за о кру же у це ли ну при че“ (леШић 
2010: 363). Сход но то ме, оно пред ста вља ком по зи ци о ни прин цип и об у хва-
та нај ра зли чи ти је ви до ве по на вља ња – од ре чи до ду жих сег ме на та тек ста 
(в. саМарџија 2007: 205–228), раз ли чи те по ступ ке удва ја ња рад њи (в. Шма ус 
2011: 125–155), ре тро спек ци је, као и спо ред не рад ње – епи зо де (в. СНП III: 
бр. 363), ко је мо гу но си ти из ве сну са мо стал ност у кон тек сту основ не фа бу-
ле. Ти пи чан при мер те вр сте пред ста вља ју си жеи о бра ту и се стри, од но сно 
бра ћи, ра ста вље ним у ра ном де тињ ству. 

По зна та ба ла да о Пре дра гу и Не на ду (СНП II: бр. 16) за хва та ре ла тив-
но ве лик вре мен ски од се чак – од ста са ња си но ва, од ла ска ста ри јег (Пре дра-
га) у хај ду ке, ста са ва ње мла ђег, тро го ди шње хај ду ко ва ње, као и пе ри од 
тро го ди шњег ста ре шин ства над че том. У увод ном де лу пе сме, си жеј но вре ме 
(по сма тра но на ни воу основ ног то ка рад ње) раз ви ја се спо ро и тра је го ди на ма. 
При по ве да ни до га ђај као на ра тив на око сни ца, тра је ре ла тив но крат ко. При-
пре мљен је раз го во ром с мај ком, ка да Не над чу је да има бра та,51 а за вр ша-
ва за јед нич ком смр ћу бра ће. Све у куп но, дао би се сме сти ти у вре мен ске 
окви ре јед не об да ни це.52 Коб но пре по зна ва ње до ла зи пре ка сно.53 

(Ре а ли за ци ја прет ње 1). → Мар ко ре а гу је (осле пљу је ви лу), из вр ша ва ју ћи прет њу (Ре а ли-
за ци ја прет ње 2), уз до след но пре тва ра ње го во ра у рад њу (Г > Р) – уп. ШМаУс 2011: 143–145.

51 Мај ка је, сле де ћи ло ги ку пе сме, ве сти о ста ри јем си ну до би ла он да ка да је то по-
ста ло нео п ход но за да љи раз вој си жеа: „И ју че сам за њег’ разaбрала! / „Да с’ на о ди и да 
ај ду ку је / „У зе ле ној го ри Га ре ви ци, / „Пред че том је ју нак арам ба ша.“ (СНП II: бр. 16).

52 Од ла га ње тра гич ног фи на ла (успо ра ва ње вре ме на си жеа) по стиг ну то је упо тре бом 
по на вља ња сце не на и ла ска на пр ву бу си ју и ње го вог за кли ња ња да га про пу сте ка ко би 
на ста вио сво је тра га ње за бра том. Тре ћа бу си ја и ње но раз би ја ње по ка зу ју се коб ним, бу ду ћи 
да ти ме иза зо ве бра то вљев гнев на се бе, због че га га Пре драг устре ли. Ова утро стру ча ва ња 
и по то њи раз го вор уми ру ћег с бра том, сем ин тен зи фи ка ци је ути ска, да ти до га ђај до во де у 
ко ре ла ци ју с вре ме ном тра ја ња из во ђе ња и при пре ма ју слу ша о ца да при ми екс пре си ју 
тра гич ног, за ко ју, у ствар ном све ту, коб ни хи тац стре ле не оста вља до вољ но вре ме на.

53 За раз ли ку од то га, за пис Мар ка Бру е ре ви ћа (пантић 2002: 271–274) от по чи ње сло-
вен ском ан ти те зом зву ка ко јим се огла ша ва ју рас ка ла шни ду жде ви сва то ви, пу ту ју ћи кроз 
го ру. Не ве ста упо зо ра ва сва то ве да је чу ла од ста ри јех љу дих / да је ова го ра гу сар љи ва 
(исто 271). Ме ђу тим, по но си ти сва то ви се узда ју у сво ју си лу и број ност и на ста вља ју по 
свом. Ка зна их су сти же го то во исто вре ме но (Иштом они у ри је чи бје ху – исто 272), у ли ку 
од го ре гу са ра. По сле ма са кра сва то ва, де вој ку гу сар пи та за род, а он да сле ди ди гре си ја о 
то ме ка ко је има ла бра та ко ји је пре де вет го ди на по бе гао у го ру од зле ху де суд би не и ма-
ће хи ног зло ста вља ња. До ла зи до пре по зна ва ња и гу сар от кри ва да је он њен из гу бље ни 
брат, а ис ход зби ва ња се раз ре ша ва ком про ми сом – брат се стру да је сењ ском ка пе та ну, а 
су коб окон ча ва сва тов ским ве се љем. По сле овог ре тро спек тив ног вра ћа ња у про шлост, 
до га ђа ји се ни жу ве ли ком бр зи ном ка свом кон вен ци о нал ном рас пле ту (хе пи ен ду).
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Да кле, про ти ца ње вре ме на у си жеу мо же, али и не мо ра ко ре спон ди ра ти 
са ме ре њем вре ме на – „пра зно“ вре ме са жи ма се кон ста то ва њем ње го вог 
про ти ца ња, а зна чај ни сег мен ти рад ње осве тља ва ју се по дроб ни је, еп ски 
оп шир но, или се бр зим сме њи ва њем си ту а ци ја об ли ку је „зби је ни“ след до га-
ђа ја, што, пре све га, за ви си од на чи на кон цеп ту а ли за ци је вре ме на у да том си жеу. 

4. коМпактноидиФУзноприказивањевреМена. На чин на ко ји се опред-
ме ћу је на ра тив но вре ме, ње го во про сти ра ње или са жи ма ње, за стој или ско-
ко ви тост (уна пред или уна зад), те мо де ло ва ње ко јим се оно са о бра жа ва, или 
ба рем осла ња на ток тзв. „ка лен дар ског“ вре ме на (в. БУра 2001: 207) за ви си ће 
од си жеа са мог (тј. од то га о че му је у пе сми реч), као и од струк тур не ор га-
ни за ци је кон крет не пе сме. Вре ме си жеа (од но сно „при по ве да но“, „ис при ча но“ 
вре ме) увек је сво је вр сна ре кон фи гу ра ци ја (или, ка ко би Лот ман ре као, од ра
жа ва ње, тј. пре вод – в. LotMan 1976: 278–279) ре ал но по сто је ћег вре ме на у 
вре ме об у хва ће но да том рад њом и си жеј ним окви ри ма пе сме. 

На че ло је дин ства рад ње усло вља ва ком пакт ност фа бу ле и кон зи стент-
ност основ не ли ни је рад ње, да те нај че шће сук це сив но, ка у зал ним по рет ком 
зби ва ња. Ре ла тив на сло бо да пе снич ког уоб ли ча ва ња гра ђе, при том, омо гу-
ћа ва из ве сне ис ко ра ке из ли не ар ног то ка вре ме на – пре све га, у про шлост 
– ко ја, са мим тим, по ста је узрок при ка за них де ша ва ња. Не пре ста на по тре-
ба вра ћа ња у про шлост ка ко би се об ја снио сми сао до га ђа ја ко ји тек сле де, 
пре у зе та из мо де ла мит ске ин тер пре та ци је све та, у еп ској пе сми функ ци о-
ни ше као мо ти ва ци о ни по сту пак. 

По не кад ова кви на ра тив ни сег мен ти по ста ју ру ди мен тар не (в. СНП IV: 
бр. 15, 58; СНП VI II: бр. 59) или раз ви је не прет фа бу ле (СНП VII: бр. 39), 
ор га ни зо ва не по прин ци пу па ра ле ли зма два вре ме на – не кад: сад.54 Ви ше-
стру ко сме њи ва ње ова два пла на раз би ја ли не а ран след до га ђа ја и ства ра 
ути сак раз у ђе но сти вре ме на, при че му си жеј но ин фор ма тив не по ста ју са мо 
по је ди не се квен це за хва ће ног вре ме на. 

При том, де фор ма ци ји вре ме на нај по дло жни ји су сег мен ти тек ста нај-
бли жи окви ру, тј. по чет ку и кра ју пе сме. Де вет ду гих го ди на двор бе пре-
ста ју оно га тре нут ка ка да се го спо дар уда љи од до ма, а до ско ра шњи слу га, 
до че кав ши сво ју при ли ку, оти ма ње го ву се стру и бе жи (в. БогиШић2003: 
бр. 38; СНПр II: бр. 96 и др), те се ком пакт но пред ста вље но вре ме за хук та ва 
и убр за ва. Слич но то ме, де вет го ди на ра то ва ња или там но ва ња окон ча ва, а 
цен трал ни до га ђај у си жеу по чи ње ју на ко вим по врат ком (в. СНП II: бр. 31; 
СНП III: бр. 25; СНПр II: бр. 20, 21). Пе ри од ста са ња ли ка, по сма тран у кон-
тек сту би о ло шког вре ме на, та ко ђе за у зи ма ини ци јал ну по зи ци ју у пе сми 
(в. СНП II: бр. 14, 15, 30), а ре ђе фи нал ну (СНПр II: бр. 83). Нај ра зу ђе ни ји 
оп сег си жеа мар ки ран је по чет ном (’нул том’) тач ком еп ске би о гра фи је ли ка 
– ње го вим ро ђе њем – на рав но, уко ли ко је оно зна чај но по си же. Ро ђе ње 

54 Овај по сту пак ка рак те ри сти чан је пре све га за мо де ран ро ман ка кав пи шу Џојс, 
Фок нер, Еко, Му ра ка ми, а код нас Ћо сић, До ма зет и др.
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зла то ко сог де те та (не ја ко га Мак са) зна ме ну је бу ду ћег осва ја ча цар ства, те га 
за то да ју на ста ра ње угар ском кра љу, ка ко га Тур ци не би мо гли уни шти ти 
(ЕР: бр. 21). Не сва ки да шње ро ђе ње Ис пор ка Пе ро ша, из ва ђе ног из утро бе 
по гу бље не мај ке, по ста је ди стинк тив но за да ти си же тек ка да окрут но уби-
ство труд ни це мо ти ви ше осве ту ју на ка над уби цом сво јих ро ди те ља (в. СНП 
VI II: бр. 6).

И по ред то га што хо ри зонт оче ки ва ња о Мар ку Кра ље ви ћу при зи ва 
пред ста ве о аго нал ном ду ху и ли ку про же том стал ном бор бе но шћу, по но си-
том до су је те на свој ју нач ки ста тус и сл., у де лу пе са ма зби ва ње се ре а ли-
зу је вер бал но (у раз го во ру) ви ше не го по мо ћу сце на фи зич ког су ко ба, ко је 
мо гу би ти ве о ма све де не, или чак из о ста ју (ка да их за ме њу ју сце не пси хо-
ло шке бор бе). Мар ко ву са мо свој ност по твр ђу је и од луч ност да се од у пре 
сул та но вом про пи су пра зно ва ња Ра ма за на. Кон фликт се раз ре ша ва та мо 
где је и от по чео – на сул та но вом дво ру, без отво ре ног су ко ба – сул та но вим 
по вла че њем (в. СНП II: бр. 71). Ис ход Мар ко вог „ора ња“ све ден је на са мо 
три сти ха: Ди же Мар ко ра ло и во ло ве, / Те он по би Тур ке ја њи ча ре, / Пак 
узи ма три то ва ра бла га (СНП II: бр. 73), а са мо че ти ри сти ха по све ће на су 
осло ба ђа њу Ко со ва од свад ба ри не. Оста ле на ра тив не се квен це да те су углав-
ном у фор ми ди ја ло га. Ка да се Мар ко во све ти оче вом уби ци ко га пре по зна је 
по са бљи, ре тро спек ци јом уну тар ди ја ло га по сре до ван је су срет уби це с 
ра ње ним кра љем Ву ка ши ном и уби ство из ко ри сто љу бља (СНП II: бр. 58), 
или је та сце на об у хва ће на прет фа бу лом (СНП II: бр. 57).

Сва ка про ме на сце не, од но сно си жеј но твор них хро но то па, но си по тен-
ци јал ну дис пер зив ност вре ме на си жеа. Ли ни ја кре та ња Стра хи ње Ба но ви ћа, 
мар ки ра на тач ка ма: (Бањ ска) – Кру ше вац – Го леч пла ни на – Кру ше вац – 
(Бањ ска) раз два ја по је ди не струк тур не це ли не пе сме, при да ју ћи им та ко 
из ве сну са мо стал ност (в. СНП II: бр. 44).55 При том, ме ња ње ме ста де ша ва ња 
и но ви су срет отва ра мо гућ ност ра си па ња вре ме на – нпр. под се ћа њем на 
про шлост у дер ви ше вом ка зи ва њу о ба но вом ху ма ном по сту па њу пре ма 
ње му у там ни ци.56

55 Шма ус ову по ја ву на зи ва тех ни ка ин тер ми тент не про ме не сце не, „ко ја по чи ва на 
све сти о па ра лел ном то ку две ју рад њи ко је се, по по тре би, на из ме нич но пре ки да ју и по но-
во пре у зи ма ју“ (ШМаУс 2011: 73). Код стар ца Ми ли је, та ква про ме на сце на из ве де на је 
про ме ном пла на, уз по ме ра ње фо ку са са Ба но ви ћа на тур ски та бор (При ми с’ ба не уз Го леч 
пла ни ну, / Он је оздо, а су на шце озго, / Те огри ја све по ље Ко со во, / И оба сја сву ца ре ву вој
ску), а по том, пре ла ском с оп штег на круп ни план (в. LotMan 1976: 337) и на Влах Али ју 
(Ал’ да ви диш сил на ВлахАли је!).

56 Оне пе сме ко је има ју ви ше ре ла тив но са мо стал них епи зо да „осу ђе не“ су на ди фу-
зи ју – раз ли ва ње вре ме на пе сме у ви ше (исто вре ме них) то ко ва и ру ка ва ца би о граф ског 
вре ме на раз ли чи тих ли ко ва. Та кав тип пред ста вља ју пе сме епи ли ји, по пут ла за ри це (нај-
ве ро ват ни је, ау тор ског по ре кла) ко ју је Ву ку по слао Аврам Па нић (СНПр II: бр. 30). Због 
по ку ша ја да се об у хва те сви (или ба рем ве ћи на) мо ти ва ко ји чи не склоп при че о бо ју, ова 
об ра да по ста је ди гре сив на, еп ски оп шир на. Уве де ни ра зни ви до ви „про ши ри ва ња“ (ШМа-
Ус 2011: 9), от кри ва ју тзв. про цес „епи за ци је“ (исто 8). 



Ову осо би ну, у из ве сној ме ри, по се ду ју и пе сме хро ни ке, у ко ји ма пре-
ва гу од но си ин ди ви ду ал ни стил пе ва ча. По ступ ци стилизације под вла че 
кон цеп ту ал ну раз ли чи тост у од но су на мо тив ску пе сму и „на пу шта ње и 
рас та ка ње ста рог сти ла фор му ла“ (ШМаУс 2011: 16), али и фор ми ра ње но вог. 
Пе сма са да за хва та ви ше раз ли чи тих су ко ба из јед не го ди не (в. СНП IХ: 
бр. 32), с тим да по је ди нач ни су коб, оме ђен окви ри ма јед ног да на (уто рак) 
сти лом де та љи за ци је (в. ШМаУс 2011: 17) мо же зна чај но на ра сти и до би ти 
ве ћи про стор – нпр. 141 стих (в. СНП IХ: бр. 15) – ви ше не го што има ју по-
не ке пе сме нај ста ри је или оне сред њи јех вре ме на у це ло сти.57

Ту вр сту дис пер зив но сти омо гу ћа ва чи ње ни ца да ко лек тив не до жи-
вља ва исто ри ју као ли не ар но ни за ње до га ђа ја, већ се исто ри ја (из пер спек-
ти ве тра ди ци је) по и ма као мре жа ре ла ци ја, у окви ру ко јих мо гу сту па ти у 
ме ђу соб не од но се (нај че шће, по на че лу ана ло ги је) до га ђа ји ко је де ли ве ли ки 
вре мен ски ра спон. Та ко се Ко сов ски бој „при бли жа ва“ од ре ђе ним мо мен-
ти ма осло бо ди лач ких бор би – по себ но при ис ти ца њу ју на штва и из да је. 
Ми ло шев и Ла за ров под виг слу же као узо ри ти при мер хе ро и зма (исто), док 
се из да ја Пи пе ра по ре ди са из да јом „про кле тог пле ме на Бран ко ви ћа“ (СНП 
IХ: бр. 1). Укљу чи ва ње Ту ра ка као са ве зни ка Грч ке у су ко бе са Ср би јом, њи-
хов до ла зак на Бал кан, ко сов ски по раз и по тур че ње пр вих Цр но је ви ћа по ста-
ју та ко узрок но во на ста лог ста ња, ко је, иде о ло шки ан га жо ва но, пе вач (по сред-
ством уло ге ре зо не ра) ко ри сти као ар гу мен та ци ју по тре бе за по кре та њем 
„ис тра ге по ту ри ца“ (в. СНПр IV: бр. 13). Уко ли ко се да ле ка исто ри ја пре до-
ча ва из угла тур ске стра не, она се пред ста вља као исто ри ја бли ста вих осва-
ја ња (Ка ква цар ства на ши по га зи ше, / И сла вен ске стра шне ба но ви не) ко ја 
пре ста ју са не ко ли ко по ку ша ја осва ја ња Цр не Го ре (Али Цр ну Го ру не мо го ше 
– СНП IХ: бр. 32). Упра во та вр ста уно ше ња исто риј ске пер спек ти ве, иа ко 
има мо ти ва ци о ни ка рак тер (об ја шња ва по тре бу за још јед ним по ку ша јем 
осва ја ња), исто вре ме но, фраг мен та ри зу је си же оде ли тим епи зо да ма, по ста-
вље ним на ши ри исто риј ски фон (в. СНП IХ: бр. 5 и 15).

Као про тив те жа та квим тен ден ци ја ма, ве ли ку екс пан зи ју у хро ни чар-
ском мо де лу до би ле су фор му ле са жи ма ња. Оне се ко ри сте ка ко би се из бе-
гла пре ве ли ка дис пер зив ност уну тар си жеа – ра ди еко но мич но сти у на ра-
ци ји (пре све га, из бе га ва њем ви ше стру ких по на вља ња), сво ђе њем ре зул та та 
бо ја на су ми ра ње ис хо да, а уче сни ка на оне нај зна чај ни је. Нај че шће, реч је 
о ди рект ним обра ћа њи ма пе ва ча пу бли ци (сво је вр сном ме та тек сту) у ви ду 
спо ља шњих ко мен та ра (в. саМарџија 2000: 24) у ме ди јал ној по зи ци ји. Она, 

57 На су прот то ме, тен ден ци ја ка ин те гра тив но сти и ком пакт но сти до во ди до згу шња-
ва ња вре ме на та ко да је цен трал ни до га ђај – су коб вој ски – све ден на све га 11 сти хо ва: Бр зо 
па ша Под го ри ци до ђе, / И ту не што вој ске при ку пио / И уда ри на хи ји Ље шан ској. / Кру се 
се ло и Ста ни са љи ће/ Опа ли ше, и све по ро би ше. / Ал’ Тур ци ма ло ша сре ћа би ла, / До ле ће ше 
сил ни Цр но гор ци, / Са сви стра на Тур ке око ли ше, / И па ши ну вој ску исје ко ше. / Али па ши 
Бог и сре ћа да де, / Да уте че ва рошПод го ри ци (СНП VI II: бр. 31), уз про прат ни ко мен тар 
ко јим се об ја шња ва на ста нак ло ка ли те та Ца рев Лаз.
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с јед не стра не, скра ћу ју „из во ђач ко“ вре ме, а с дру ге стра не, са жи ма ју рад-
њу. Оп шир ност фор му ле ви ше крат ног сла ња књи га из бег ну та је – пре при-
ча ва њем рад ње: А што ћу вам ду љит’ и ка зи ват’,/ [Тако па ша књи ге написао] 
(СНП IХ: бр. 8).58 Ка та лог гла ва ра за ме њен њи хо вим скуп ним по ми ња њем 
и ко мен та ром: „Не мо гу т’ их ре дом ка жи ва ти, / „Јер би пје сна по ду гач ка 
би ла.“ (СНП IХ: бр. 16), од но сно Не мо гу их бро јит’ по име ну, / Јер би пје сма 
од већ ду га би ла (СНП IХ: бр. 26).59 Фор му ле овог ти па по ста ле су функ цио-
нал но сред ство при ли ком сво ђе ња ре зул та та су ко ба на кра ју пе сме: А што 
ћу ви ду ље бе сје ди ти: / До Гра хо ва здра во до хо ди ше, / У Гра хо во Тур ке 
по сје ко ше (СНП IХ: бр. 59),60 или у ме ди јал ној по зи ци ји: И што ћу ти да ље 
поп’је ва ти, / Те шком му ком пут се би про би ше, / И у б’је ле ку ле уље го ше 
(СНП IХ: бр. 25).61 

Ве ли ка гу сти на до га ђа ја на ма њем про сто ру, или сво ђе ње чи та вог си-
жеа на јед ну, кон се квент но во ђе ну епи зо ду, са мим тим, ства ра ути сак ком-
пакт но сти вре мен ског сле да у си жеу и бр жег раз во ја рад ње (в. СНП II: бр. 
63, 71, 73; СНП IV: бр. 54; СНПр III: бр. 57; СНПр IV: бр. 2, 33 и др).

5.цикличноилинеарнопротицањевреМена. Еп ско вре ме, као што је 
ви ше пу та уо ча ва но, ус по ста вља ве зе са про шло шћу (Ли ха чов, Бах тин, Не-
кљу дов, Ле шић и др.), али се, ипак, са њом не по и сто ве ћу је без остат ка: „эта 
эпо ха оказыва ется изо ли ро ван ной во вре ме ни, ‘за крыто й’, замк ну той в се бе 
и обычно не име ет выхо дов ни в исто ри че ское про шлое, ни в ре ально е на-
стоящее “ (неклюдов 1973: 152). По ре чи ма Ли ха чо ва, оно за у зи ма „острв ски“ 
по ло жај у од но су на исто ри ју (лихачов 1972: 273). Оно је, ка ко се обич но 
сма тра, с јед не стра не за тво ре но спо ља, окви ри ма си жеа, а, с дру ге стра не, 
за тво ре но је и из ну тра, уну тар се бе са мог – као ци кли чан ток до га ђа ја: „Оно 
ор га ни зо ва но ци кли че ски – в со о твет ствии с еще пер вобытными пред ста-
вле ниями, со гла сно ко торым мир осо зно вался как про ек ция на со вре мен-
ность событий ми фо ло ги че ско го вре ме ни, вос про и зво ди мо го к то му же и 
в обряде“ (неклюдов 1973: 153). По сма тра но у кон тек сту исто риј ског то ка, 
оно по ста је по врат но – „от но ше ние к исто ри че ско му дви же нию как к вос-
про и зве де нию ста ро го, а не со зда нию но во го“ (исто), и до би ја чак из ве сне 
цр те ре гре сив но сти вре мен ског то ка (исто). Ме ђу тим, основ ни про блем 
ко ји се ов де на ме ће је ко ли ко да ти за кључ ци, са о бра же ни ар ха ич ним еп ским 
тра ди ци ја ма, ва же за срп ску еп ску пе сму. 

Из ве сне цр те ци клич не кон цеп ту а ли за ци је вре ме на по ка зу ју не ке при-
по вед не пе сме о кра ју све та и ка жња ва њу гре шног чо ве чан ства (в. СНП II: 

58 В. на из ме нич но сме њи ва ње по ши ља ла ца и при ма ла ца у фор му ли пи са ња књи га – СНП 
IV: бр. 57. Иста фор му ла мо же се ко ри сти ти и у дру гим кон тек сти ма – уп. СНП VI: бр. 80.

59 В. и СНП VI: бр. 49.
60 В. и СНП IV: бр. 54.
61 На су прот то ме, у пе сма ма мо тив ског ти па ис ход до га ђа ја на кра ју „отва ра“ пе сму ка 

су ко би ма, ве за ним за да ту по ро ди цу, ко ји ће тек усле ди ти – в. СНП II: бр. 89; СНПр II: бр. 64.
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бр. 1, 2; СНПр II: бр. 2). Основ пред ста ва тог ти па пред ста вља мит ска ма-
три ца, за сно ва на на уве ре њу о по тре би пот пу ног ра за ра ња ста рог, гре шног 
и ис тро ше ног све та, ка ко би био са здан но ви, об но вљен и бо љи свет.62 При-
том, иде ја о ци клич но сти, од но сно пе ри о дич ном по на вља њу про це са ства-
ра ња и ра за ра ња, ве за ла се у тра ди ци ји за го ди шње ци клич не про ме не у 
при ро ди, тј. ка лен дар ски ци клус го ди не – „Свет се об на вља го ди шње, дру-
гим ре чи ма, он сва ке но ве го ди не по но во про на ла зи пр во бит ну ‘све тост’, 
ка кву је имао кад је иза шао из ру ку твор ца“ (елијаде 1986: 94). По сле ни за 
при род них ка та кли зми, гре шни део чо ве чан ства је ис тре бљен, док су оста ли 
пре о бра ће ни:

Што оста ло, то се по ка ја ло,
Го спо ди на Бо га вје ро ва ло.
И оста ше Бож ји бла го со ви,
Да не пад не ле да ни сни је га 
До је дан пут у го ди ни да на;
Ка ко он да, та ко и да на ске. (СНП II: бр. 1).

При том, ди на ми ка пе ри о дич ног ра за ра ња и об но ве све та, вре ме ном је 
по ста ла изо морф на ди на ми ци го ди шњег ци клу са – ра ђа ња, бу ђе ња жи во та 
при ро де (вас кр са ва ња) и за ми ра ња („смр ти“) пре ко зи ме.

Да ље тран сфор ма ци је мит ског мо де ла до ве ле су до ње го ве ма ње или 
ве ће ре фи гу ра ци је, од но сно из ме шта ња у „под зем не то ко ве“ пе сме. Нај ши-
ра кру жни ца вре ме на у еп ском пе сни штву Ср ба за хва та тре ну так од па да 
срп ског цар ства до по нов ног за до би ја ња др жав но сти. Књи ге ин џи је ли, у 
пе сми Фи ли па Ви шњи ћа, бе ле же не бе ске при ли ке (зна ме ња ве ли ке сме не 
епо ха) уо чи Ко сов ског бо ја (,,Кад су ‘на ке би ва ле при ли ке / ,,Виш’ Ср би је по 
не бу ве дро ме, / ,,Ев’ од он да пет сто тин’ го ди на, / ,,Тад је Срп ско по ги ну ло 
цар ство), на ла зе ћи им па ра ле лу у ско ра шњим „при ли ка ма“ ко је су прет-
хо ди ле Устан ку (Сад су ‘на ке по ста ле при ли ке, „Сад ће не тко из гу би ти 
цар ство – СНП IV: бр. 24). Као раз лог кра ха тур ске упра ве на во ди се, у 
мит ској ин тер пре та ци ји исто ри је – кр ше ње етич ких нор ми у од но су пре ма 
ра ји, ко је је Му рат оста вио у ама нет на след ни ци ма: 

,,Да вам цар ство ду го вјеч но бу де:
„Ви не мој те ра ји гор ки би ти,
„Ве ће ра ји вр ло до бри буд’те;
,,Нек је ха рач пет на ест ди на ри,
,,Нек је ха рач и три дест ди на ри;
„Не из но с’те гло ба ни по ре за,
„Не из но с’те на ра ју би је да;
,,Не ди рај те у њи хо ве цр кве,
,,Ни у за кон, ни ти у по ште ње;

62 „Зна чај те пе ри о дич не ре гре си је све та у је дан ха о тич ни мо да ли тет би ло је уни шта-
ва ње – у фи зич ком сми слу из ра за – свих ‘гре хо ва’ ко ји су се зби ли то ком го ди не, све га 
оно га што је Вре ме оскрв ну ло или ха ба ло“ (елијаде 1986: 94).
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,,Не ће рај те осве те на ра ји,
[...]

„Ви не мој те ра ју раз го ни ти
„По шу ма ма, да од вас за зи ре,
,,Не го паз’те ра ју к’о си но ве,
„Та ко ће вам ду го би ти цар ство;
„Ако л’ ме не то не по слу ша те,
„Већ поч не те зу лум чи нит’ ра ји,
„Ви ћет’ он да из гу би ти цар ство.“ (исто)

И, као што при ме ћу је Су вај џић: „вре ме ко је је у еп ском ко лек тив ном 
пам ће њу пре ста ло да те че на кон Ко сов ског бо ја са да је на хру пи ло свом си-
ли ном, по ру ши ло уста ве не ка да моћ не тур ске им пе ри је и по те кло из но ва 
пу ном ди на ми ком и сна гом“ (сУвајџић 2010: 63). Кру жни ца исто риј ских 
до га ђа ја за вр ши ла се та мо где је, пре ви ше ве ко ва и по че ла, при че му је: 
„ци клич но укло пље но у за вр ше так ста рог и по че так но вог ко смич ког, исто-
риј ског и људ ског по рет ка“ (исто 61).

Ма ње очит ци клич ки круг про ме на, по ве зан са суд би ном по је дин ца, 
илу стру ју пе сме о не вер ном ја та ку. С на сту па ју ћом смр ћу ве ге та ци је и при-
бли жа ва њем зи ме (Ље то про ђе, гро зна зи ма до ђе, / Лист опа де, а го ра 
оста де – СНП III: бр. 52) хај ду ци од ла зе на зи мов ник, уго ва ра ју ћи сле де ћи 
су срет на про лећ, ка да се при ро да об на вља:

,,Ка де, бра ћо, гро зна зи ма про ђе,
,,Зи ма про ђе, Ђур ђев да нак до ђе,
,,Те се го ра пре о ђе не ли стом,
,,А зе мљи ца тра вом и цви је том,
,,И за по је ти ца ше вр љу га
,,У пи то мој по крај Са ве дра чи,
,,А чу је се на пла ни ни ву че, 
,,Опет, бра ћо, да се са ста не мо,
,,Ђе ће мо се да нас ра ста ну ти (исто).

Но, по бра тим ино ве рац по га зи реч и уби је ју на ка (од Со ко ла Ра да), а 
ка да дру жи на у до го во ре но вре ме до ла зи да га по тра жи, он го во ри да је 
хај дук ко га тра же пре ми нуо: ,,Дав но је се Ра де пре ста вио, / ,,О Са ви ну усред 
зи ме да ну“ (исто). Крв ник и жр тва су че ље ни су кроз вре мен ске од ред ни це 
(Ђур ђев дан: Са вин дан). Хај дук уми ре у зи му, а про ле ће и по нов но ак ти ви-
ра ње хај ду ка до но се смрт из дај ни ку, чи ме, као да се опе ту ју из ве сне цр те 
ар ха ич ног фло ре ал ног ли ка – мла ди ћа ко ји уми ре на сил ном смр ћу (в. Фреј-
денБерг 2011: 273).63 Бу ду ћи да је смрт ко нач на и не по врат на, ци клич ни 
под текст си жеа оста је при кри вен.

63 Мор фо ло ги ја овог мо ти ва је ком плек сна, а да ти си же чу ва је у фраг мен ти ма – да та 
је епи зо да на сил не смр ти, а из о ста је вас кр се ње, у биљ ном ли ку. Уме сто то га, с об но вом 
ве ге та ци је, дру жи на при сти же са сво јих зи мов ни ка (зи мов ник, ја та ко ва ку ћа, ана лог не су 
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Ме ђу тим, уоб ли ча ва ње чо ве ко вог „ис ку ства тем по рал но сти“ на пре-
до ва ло је „од ин ди ви ду ал ног и смрт ног“ (тј. би о ло шког) схва та ња вре ме на 
до „сва ко днев ног и јав ног“ (од но сно тзв. со ци јал ног, ка лен дар ског) вре ме на 
(в. riker 1993: 111), фе но ме на с осо би ном (јед но смер ног) про сти ра ња – ка 
бу дућ но сти. При том, све што се зби ва до га ђа се у вре ме ну, на вре мен ској 
оси чи ји је по че так у ма гли мит ског вре ме на (От ка ко је сви јет по ста нуо), 
а крај се не по сред но гра ни чи с бу дућ но шћу, од но сно тре нут ком из во ђе ња 
– за си жее с мо де лом „отво ре ног“ вре ме на, или се по кла па са кра јем си жеј ног 
вре ме на – за си жее с мо де лом „за тво ре ног“ вре ме на. Чи тав жи вот чо ве ков 
и све ко ли ка ак тив ност са гле да ва ју се „’у’ вре ме ну“ (исто). Умет нич ки мо-
де ло ва на ствар ност као од раз ре ал но сти та ко ђе се „uko re nju je u vre me ni to sti 
ka rak te ri stič noj za svet de la nja (rad nje)“ (исто 118), од но сно до жи вља ва као 
тра ја ње (да тог до га ђа ја – пред ме та об ра де) у вре ме ну. Нај ве ћи број пе са ма 
има упра во на овај на чин кон ци пи ра но вре ме – с ли не ар ним про сти ра њем, 
од по чет ка ка кра ју (без об зи ра на кон кре ти ра ци ју у си жеу ко ја мо же би ти 
ре тро спек тив на, ис пре ки да на и сл).

При све му то ме, стал на усме ре ност ка про шло сти – „ори ен ти ро ва ность 
на про шлое ко то рое сво им по стоянн ым во вращени ем как бы при да ет ве со-
мость, не пре ходящий ха рак тер на стоящем у“ (неклюдов 1973: 151) – ко ди ра 
про шлост као сво је вр сну вред но сну ка те го ри ју, ко јој се са о бра жа ва са да-
шњост (в. петковић 2006: 91–94). Оту да, ка да се же ли ис та ћи из у зет ност де-
вој чи не ле по те, тај осврт се же до са мих по че та ка, вре ме на пр во рад ње, ка да 
је све би ло са вр ше но и узо ри то:

Од ка ко је сви јет по ста нуо,
Ни је ве ће чу до на ста ну ло,
Ни  на ста ло, ни се ђе гођ чу ло,
Шт о ка зу ју чу до у При зре ну,
У не ка ква Ле ке ка пе та на:
Ка жу чу до – Ро сан ду ђе вој ку. (СНП II: бр. 40).64

Овом хи пер бо лом, де вој чи на ле по та по ста је ап со лут на и не са мер љи ва 
у од но су на сва ки да шњу жен ску ле по ту.65

Ула ском ове фор му ле у исто риј ске то ко ве, из у зет ност ле по те по ме ра 
се ка исто риј ском вре ме ну (схва ће ном као хр о но ло шки бли же од ап стракт-
ног вре ме на прет ход не фор му ле): 

От ка ко је по ста ла кра ји на,
Бо ља ни је по ста ла вла хи ња

„’го сти о ни ци’ ко ја ра ши ре них ру ку до че ку је сво је го сте“ – ме та фо ри смр ти – в. ФрејденБерг 
2011: 297) и уби ја пред став ни ка зи ме – не вер ног ја та ка (уби цу).

64 В. По пис ва ри ја на та у ко ји ма је ова фор му ла за сту пље на (као и ње не ва ри јант не 
фор ме) у детелић 1996: 147.

65 Уп. упо тре бу ове фор му ле и у сле де ћим пе сма ма: СНП II: бр. 40; СНП III: бр. 22, 
71, 72, 82; СНП IV: бр. 5, 25, 40, 43, 64; СНП VI: бр. 4, 40, 43, 64; СНП VII: бр. 15, 17, 20, 21, 
22; СНПр III: бр. 16, 67.
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Ка’ је са да на ове го ди не
У пр о стра ну зе мљу По са ви ну,
Љу ба ми ла Са ве од По са вља (СНП VII: бр. 30).

Иста фор му ла, упо тре бље на у ме ди јал ној по зи ци ји у тек сту и сто га усло-
вље на „ме стом, фор мом и функ ци јом“ (детелић 1996: 77), по ја ву не(пре)по-
зна тог ју на ка по ре ди са по след њим ве ли ким ју на ком у Со лу ну:

„Од ка ко је Дој чин пре ми нуо,
„Ни је бо љи ју нак про и шао
„Кроз Со лу на гра да би је ло га,
„Ни  бо ље га ко ња пр о ја хао.“ (СНП II: бр. 78).

Из ве сна исто риј ска за сно ва ност овог ју на ка (в. делић 2011: 106–107) 
да том си жеу да је исто риј ску ко но та ци ју, ко ја ујед но гра ди вре мен ску осу 
си жеа. По сту пак укла ња ња ју на ка с еп ске сце не, те ње го вог по ја вљи ва ња 
у јав но сти за рад од бра не гра да од тла чи те ља, на гра ни ца ма струк тур них 
це ли на пе сме, мо жда по нај бо ље све до чи о то ме ка ко су се спре гли си же о 
бо ле сном ју на ку, ко га ну жда на го ни да се вра ти у прет ход но за кљу че ну 
еп ску би о гра фи ју (и до пи ше ње ну по след њу епи зо ду)66 и пре да ње о све ти-
те љу, „ко ји се, на мо ли тве угро же них су гра ђа на, по ди же из свог ки во та и 
ста је у од бра ну гра да“ (исто).

Осим на ве де них, и дру ге ини ци јал не тем по рал не фор му ле по ста ју функ-
ци о нал но сред ство по зи ци о ни ра ња крај ње тач ке од ко је се же од ме ра ва ње 
вре ме на си жеа, а исто вре ме но, озна ча ва ју по че так пе сме: Кад се же ни [српски 
цар Стјепане] (СНП II: бр. 29); Кад но Тур ци [Котар] по ро би ше (СНП III: бр. 
25), у ин вер зи ји стра на: Кад ка у ри [Ливно] по ро би ше (СНП III: бр. 86) и др. 

Осим та квог – ори јен та ци о ног на чи на од ре ђи ва ња вре ме на у си жеу, с 
ослон цем на исто риј ско вре ме (тј. до га ђај о ко ме се пе ва), чвр сту упо ри шну 
тач ку са ко је се са ме ра ва вре ме у де се те рач ким пе сма ма за бе ле же ним то ком 
ХIХ ве ка пред ста вља Ко сов ски бој. Ова бит ка по ста је ети мон свег зла, не-
сре ћа чи је су по сле ди це обе ле жи ле ви ше ве ков но роп ство под Тур ци ма. 
Сто га, у пе сма ма но ви јих вре ме на, из ви зу ре осва ја ча, тур ска упра ва над 
Ср би јом са гле да ва се као ње го во ле ги тим но пра во (в. СНП IV: бр. 24; СНП 
IХ: бр. 32),67 а исто риј ски ток по сма тра се као исто ри ја тур ских осва ја ња.68

66 Пе сма ову не сва ки да шњу си ту а ци ју осве тља ва ко мен та ром глав ног ју на ка: „Хеј 
Со лу не, ог њем са го рео! / „Ђе у те бе не има ју на ка, / „Да изи ђе Ара пу на меј дан, / „Но ми 
не би умри је ти с ми ром.“ (СНП II: бр. 78).

67 У по је ди ним пе сма ма, ова гра ни ца по ме ра се ду бље у про шлост, за вре ме до ла ска 
Ту ра ка на Бал кан – в. СНП IХ: бр. 32; СНПр IV: бр. 13.

68 „С Ко со ва се Тур ци по вра ти ше, / „И грч ко ме ца ру за ра ти ше, / „Кон стан ти на 
ца ра пре до би ше, / „И ње го во цар ство осво ји ше, / „Па по ре дом на ши ра то ва ше. / „Пре до
би ше кра ља бу гар ско га, / „И сил но га Си би ња нинЈан ка, / „Ве ли ко га од Ер де ља ба на,/ „Пре
до би ше Скан дарбе га Ђу ра, / „Од Кро ја не ви те за и ба на, / „Пре до би ше по сав ско га ба на,/ 
„Осво ји ше Ун га ри ју рав ну, / „И бо га ти Сри јем код Ду на ва, / „Осво ји ше Ли ку и Гр ба ву, / „И 
ли је пу зе мљу Сла во ни ју, / „Рав ни Ко тар и сву Дал ма ци ју, / „Ду бро вач ку и Бо ку Ко тор ску, 
/ „То су на ши осво ји ли ста ри. / „Па још ви ше ста ше во је ва ти, / „На твр до га Бе ча уда ри ше, 
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Иа ко исто ри ја тур ских по бе да пре ста је под но Бе ча, на ра тор овај по раз 
оправ да ва до ла ском са ве знич ке по мо ћи гра ду под оп са дом, док нео сво ји-
вост Цр не Го ре, ко ју „не пре до би“ ни Бо на пар та, при ка зу је као „ра ну љу ту“ 
(Исто). Исто риј ске ре ми ни сцен ци је се про ду бљу ју и бо га те де та љи ма су ко ба 
из 1853 (Исто), чи ме се по дра жа ва на ствар ност без остат ка по и сто ве ђу је са 
ствар но шћу на ра ти ва, на гла ша ва ју ћи ујед но ка рак тер пе сме као ве ро до стој-
ног све до чан ства.69

Уко ли ко се у пе сма ма од ре ђу је рок, вре ме се обич но са ме ра ва ка лен дар-
ским вре ме ном пра зни ка: ли не ар но пру жа ње вре ме на огра ни че но је тра ја-
њем ци клу са ве ге та ци је – од Ми тров да на до Ђур ђев да на (СНП III: бр. 53) 
– по себ но у пе сма ма о хај ду ци ма, од Ђур ђев да на до Пе тров да на (СНП III: 
бр. 44) и сл., или је реч о ро ку по ста вље ном на осно ву оп ште по зна тих да ту ма 
– пра зни ка (до Или је и до Пан те ли је – СНП VI II: бр. 60).

Ме ђу тим, вре ме не мо ра би ти екс пли ци ра но на рав ни по вр шин ске 
(тран спа рент не) се ман ти ке – ње га мо же кон сти ту и са ти сам си же, од но сно 
след при ка за них до га ђа ја, ко ји има ју сво ју узроч но-по сле дич ну сук це сив ност, 
сво ју це ло ви тост (је дин ство), те свој ло ги чан по че так, сре ди ну и крај.70 Сам 
ток си жеа, од но сно тра ја ње спе ва ва ња при ла го ђа ва се то ку до га ђа ја. Пе вач 
по не кад на сто ји (раз ли чи тим убр за ва њи ма или успо ра ва њи ма) ин тер ва ла 
им про ви за ци је/ре цеп ци је пе сме да по ве же илу зи ју „објек тив ног“ про ти ца-
ња вре ме на с осе ћа јем вре мен ског то ка опе ва ног до га ђа ја. Пeсма по чи ње ex 
nihilо, те че, осва ја ју ћи вре ме и ко нач но пре ста је, та мо где се и си же за вр ша ва, 
или пак отва ра вре мен ску пер спек ти ву ка не ким бу ду ћим до га ђа ји ма.
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Dra go ljub Ž. Pe rić

AS TIME GOES BY
(TIME DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF ACTION IN ORAL EPIC POEMS) 

S u m m a r y

The basic aim of this paper is to show how in a summary the passing of time is pre-
sented in epic poetry. The suggested categorization of the types of narrative time, therefore, 
depends on the model to which the given variant belongs (motivational or chronicle), the 
way of structuring the summary (i.e. the presence or absence of a firm organizational 
principle – the typical thematic-motive chain, formulative summary, etc.), and different 
procedures of the “opening” of narrative time or its “closure” in the “epic” past. Continu
ous time flow is the most frequent type of the conceptualization of time and is conditioned 
both by cause-and-effect string of events and by the structure of the summary (“narrative 
composition”, i.e. the sequence of narrative segments inside a specific thematic-motive 
chain). If the sequence of events has the character of consecutiveness, this is successive 
development of events. The discontinuity of narrative time is most often present in those 
poems which track the biographical time of the characters that belong to different genera-
tions, i.e. where the motive of the generation shift is introduced, or where the story branches 
into two or more parallel courses. The speed of the development of events is conditioned 
both by the genre (a calm tone of epic narration, storytelling without rush – an epic poem; 
quick exchange of events – a ballad), but also by different procedures of acceleration (fre-
quency of events, formulae of summarizing) or deceleration of narrative time (e.g. repeti-
tion and detailization). The concept of compact time is present in those poems which begin 
with an uneventful, “empty” period of several years, after which the events “thicken” and 
accelerate. The diffuse presentation of time is characteristic of poems rich with digressions, 
with more (relatively independent) episodes, i.e. poems which follow “biographical time” 
of several characters, i.e. chronicle poems. The cyclic conceptualization of time is promi-
nent in narrative poems about the periodical end of the world and devastation of humanity, 
“smeared” by many sins, who would be succeeded by a new generation, the world of the 
penitent and the just. In the mythical interpretation of history the shift of the epochs is also 
cyclic in character – the fall of the Serbian empire under the Turkish rule happened because 
of the sins of lords, and freedom was regained when Murat’s heirs wronged his legacy and 
the people. The linear concept of time is unidirectional in character – from the distant (or 
the most distant – cf. the formula Since the dawn of time) past towards the present or (pos-
sibly) future. All of this indicates that epic time is not exclusively “closed” and “locked” 
in a fictional epic past (Lihachov, Bakhtin). Quite the opposite, it functions as a network 
of relations, multiple interleaving and fruitful permeation both with tradition and with 
historical past, present and (eschatologically speaking) future.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
Ка те дра за је зик и књи жев ност
dra go ljub.pe ric @gmail.co m
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Др Ма ри ја М. Па нић

ЈЕ ДАН ВИД СРЕД ЊО ВЕ КОВ НЕ ЗО О МОРФ НЕ СИМ БО ЛИ КЕ:  
ПРИ КАЗ И ТУ МА ЧЕ ЊЕ ПРИ РО ДЕ У ФРАН ЦУ СКИМ БЕ СТИ ЈА РИ МА

У ра ду се раз ма тра ју не ки аспек ти при ка зи ва ња и сим бо лич-
ког ту ма че ња при ро де у фран цу ским бе сти ја ри ма XII и XI II ве ка: 
од нос бе сти ја ра и при род них на у ка, бе сти ја ра и Би бли је, те бе сти-
ја ра и при ро де схва ће не као књи ге. Рад пру жа пре глед те о риј ских 
про ми шља ња од но са при род њач ких по да та ка и сим бо лич ке ди-
мен зи је бе сти ја ра као зна чај ног и ве о ма за сту пље ног жан ра сред-
њо ве ков не ди дак тич но-але го рич не књи жев но сти.

Кључ не ре чи: бе сти јар, Фи зи о лог, жи во ти ња, але го ри ја, сред-
њи век.

Зо о морф на сим бо ли ка пред ста вља све зна чај ни ју те му ис тра жи ва ња1. 
Ка да је реч о сред њем ве ку, нео спо р но је да је при каз жи во ти ња у зна чај ној 
ме ри обе ле жио књи жев ност те епо хе. На ве ди мо као при мер жи во ти ње у 
ха ги о гра фи ја ма и еп ској књи жев но сти, сим бо ли ку жи во ти ња у ку р то а зној 
књи жев но сти и у ли ри ци, те ко ми ку и дру штве ну са ти ру у Ро ма ну о Ли сцу; 
бе сти ја ри, као књи ге ко је са др же сим бо лич ну зо о ло ги ју, убра ја ју се у нај-
ра спро стра ње ни је ру ко пи се у сред њем ве ку. Овај рад на сто ји да раз мо три 
не ке по став ке сред њо ве ков ног при ка за и ту ма че ња при ро де у фран цу ским 
бе сти ја ри ма, као из ра зи то заступљeном жан ру сред њо ве ков не але го рич но-
ди дак тич ке књи жев но сти.

1.ФизиологиБестијари. По пут грч ког Фи зи о ло га, ко ји је њи хов да ле ки 
пре дак2, бе сти ја ри се са сто је из раз ли чи тог бро ја по гла вља о жи во ти ња ма, 
као и по не ким биљ ка ма и ка ме њу. Углав ном је реч о не ко ли ко де се ти на по гла-
вља, ма да ду жи на ва ри ра. У бе сти јар ним по гла вљи ма при ка за не су зо о ло шке 
и ми не ра ло шке ка рак те ри сти ке, ко је ве ћи ном не од го ва ра ју ствар но сти и 

1 Ме ђу број ним из во ри ма ко ји раз ма тра ју зо о морф ну сим бо ли ку и исто ри ју жи во-
ти ња на ве ди мо DeLort1984; Pastoureau2011; делић 2013.

2 О грч ком и ла тин ском Фи зи о ло гу в. MccuLLoch 1960: 15–44; zucker2004: 13–16. О 
на стан ку Фи зи о ло га в. DraGojLović 1968: 76–122.



ко је су по том екс пли цит но про ту ма че не као сим бо ли ко ји под у ча ва ју вер-
ским исти на ма. Та ко, пр ви део бе сти јар ног по гла вља, та ко зва на при ро да 
(лат. na tu ra, фр. na tu re), са др жи крат ке и упе ча тљи ве опи се жи во ти ња и/или 
њи хо вог по на ша ња. Ови зо о ло шки опи си по ти чу из ан тич ких при род њач-
ких спи са и по сред ством Фи зи о ло га, па три сти ке и сред њо ве ков не ен ци кло-
пе диј ске тра ди ци је на шли су се у бе сти ја ри ма. У дру гом де лу по гла вља 
бе сти јарâ, та ко зва ном ту ма че њу (на ста ро фран цу ском se ne fi an ce), при ка за не 
при род њач ке од ли ке ту ма че се као але го ри ја Бо га, чо ве ка или ђа во ла. У 
ту ма че њу се из ла жу и основ на пра ви ла ве ре, као и упут ства хри шћа ни ну 
о пре по ру че ном по на ша њу. Про у ча ва о ци при ме ћу ју да је те о ло ги ја бе сти-
јарâ до ста јед но став на. Ве за из ме ђу при ро де и ту ма че ња ни је увек мо ти ви-
са на и ве ро ват но је у пр во бит ном Фи зи о ло гу ар би трар но ус по ста вље на. 
Бе сти ја ри на во де тзв. Фи зи о ло га (При род ња ка) као ау то ри тет ко ме се при-
пи су је при род њач ко зна ње и/или ту ма че ње. Оба дêла бе сти јар них по гла вља 
са др же би блиј ске ци та те или па ра фра зе. Бе сти јар на по гла вља ога ни зо ва на 
су, та ко, као дип тих: осо би не при ка за не у при ро ди до пу ње не су екс пли цит-
ним ту ма че њем, те чи та о цу пру жа ју, по ред при род њач ког оба ве ште ња, и 
ди рект ну по у ку. Бе сти ја ри оби лу ју ми ни ја ту ра ма.

Као илу стра ци ја зна ча ја Фи зи о ло га мо гу се на ве сти оце не до ма ћих изу-
ча ва ла ца и/или пре во ди ла ца ово га спи са. Дра гој ло вић оце њу је да је рет ко 
ко ја књи га у свет ској књи жев но сти „при ба ви ла се би та ко ис так ну то ме сто 
и та ко сна жно ути ца ла на раз не обла сти књи жев но сти и умет но сти“, те да 
је „сво јом уни вер зал ном рас про стра ње но шћу код хри шћан ских на ро да сред-
њег ве ка над ви сио све књи ге, осим књи гу над књи га ма, Би бли ју“ (DraGoj-
Lović 1968: 6). Ла зић ис ти че: „Као при ро до слов ни спис и књи жев но де ло, био 
је оми ље на лек ти ра раз ли чи тих чи та лач ких сло је ва, и са свим је си гур но да 
је Фи зи о лог имао ве ли ки ути цај на об ли ко ва ње мен та ли те та по себ не ре ли-
ги о зно-пси хо ло шке све сти сред њо ве ков ног чо ве ка али и да је из ње про из-
ла зио“ (лазић 1989: 9). Јо ва но вић на во ди да је „сво јом сим бо ли ком оста вио 
знат ног тра га на књи жев ност, сли кар ство и гра ди тељ ство сред њег ве ка“ (јо-
вановић 2000: 437). Бе сти ја ри се убра ја ју ме ђу нај чи та ни ја де ла сред њег ве ка.

Ка да је реч о те р ми но ло шкој ра зли ци из ме ђу Фи зи о ло га и бе сти ја ра, 
гра ни ца је не пре ци зна и ови тер ми ни се че сто у кри тич кој ли те ра ту ри ко ри-
сте као си но ни ми. У но ви јим кри тич ким тек сто ви ма ипак се пра ви раз ли ка. 
Ко ри сти се тер мин бе сти јар (фр. bes ti a i re, енг. bes ti ary) за де ла на ста ла на 
ла тин ском и на на род ним је зи ци ма по чев од XII ве ка, у ко ји ма су осно ви ла-
тин ског Фи зи о ло га при кљу че ни при род њач ки по да ци из ен ци кло пе диј ских 
де ла (Пли ни је во По зна ва ње при ро де, Со ли нов По ли хи стор, Ети мо ло ги је 
Иси до ра Се виљ ског, De uni ver so Ра ба на Ма у ра и др.), та ко да је њи хов зо о-
ло шки са др жај обим ни ји, а и илу ми на ци је има ју ве ли ки зна чај (Muratova 
1977: 372–373; yapp 1985: 1; Dines 2012: 30)3.

3 Је дан од нај по зна ти јих ла тин ских пре пи са из тог пе ри о да, по знат по рас ко шним 
ми ни ја ту ра ма, је сте Абер дин ски бе сти јар (Aber deen Uni ver sity Ms 24), чи је је ди ги тал но 
из да ње до ступ но на стра ни ци http://www.abdn.ac.uk/bes ti ary/.
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Фран цу ски сред њо ве ков ни бе сти ја ри, ко ји су кор пус ово га ра да, на-
ста ли су то ком XII и XI II ве ка и ти пич ни су пред став ни ци сво га жан ра. 
Они из ла жу зо о ло шко зна ње о жи во ти ња ма у при ро да ма и ин тер пе ти ра ју 
их у ту ма че њи ма, уз мно штво би блиј ских ци та та и па ра фра за, као и илу-
ми на ци ја, и по зи ва ју се на Фи зи о ло га као ау то ри тет. Бе сти јар (Bes ti a i re) 
Фи ли па де Та о на, на стао из ме ђу 1121. и 1135. го ди не, са др жи три де сет се дам 
по гла вља у 3194 сти ха, углав ном ше сте ра ца (у овом ра ду ко ри шће но је из-
да ње WaLberG 1900)4. Бо жан ски бе сти јар (Le Bes ti a i re di vin) Ги јо ма Нор ман-
диј ског, у пре ко 3000 осме ра ца и са три де сет се дам по гла вља, по ти че из 
2010–2011. го ди не (из да ње hiPPeau 1852)5. Бе сти јар (Bes ti a i re) Пје ра де Бо веа 
са др жи три де сет осам по гла вља у про зи и са ста вљен је пре 1218. го ди не 
(из да ње MerMier 1977)6. Ова три де ла пред ста вља ју пре во де ла тин ских из-
вор ни ка из тра ди ци је BIs. Жер ве зов Бе сти јар (Bes ti a i re) у 1280 осме ра ца 
на стао је у пр вој по ло ви ни XI II ве ка као пре вод де ла из ла тин ске тра ди ци-
је Dic ta Cryso sto mi и са др жи два де сет де вет по гла вља (из да ње Meyer 1872)7. 
Бе сти јар псе у до-Пје ра де Бо веа8 (из ме ђу 1245. и 1268. го ди не) је ди ни ни је 
на стао пре во дом, већ ком пи ла ци јом при род њач ких по да та ка по ре клом из 
раз ли чи тих из во ра9, уз до да то ту ма че ње у скла ду са тра ди ци јом Фи зи о ло га. 
У про зи је и има се дам де сет два по гла вља (из да ње baker 2010). Је дан од нај-
за сту пље ни јих фран цу ских бе сти ја ра, Љу бав ни бе сти јар Ри ша ра де Фур ни-
ва ла (Ric hard de Fo ur ni val, Le Bes ti a i re d’A mo ur), на стао у дру гој тре ћи ни 
XI II ве ка, не при па да тра ди ци о нал ним бе сти ја ри ма, већ је кур то а зне ис пи-
ра ци је, те је у ње му при ро да дру га чи је ин тер пре ти ра на (из да ње bianciotto 
2009)10. Ови бе сти ја ри на ста ја ли су на раз ли чи те на чи не, што је све у скла ду 
са тен ден ци ја ма ди дак тич ко-але го рич не књи жев но сти на ста ле у то вре ме 
на вул гар ном је зи ку. PT, G, GN и PB на ста ли су пре во дом са ла тин ског из-
вор ни ка (PT, G и GN у сти ху, PB у про зи), PPB ком пи ла ци јом већ по сто је ћих 

4 У да љем тек сту ово га ра да на ово де ло упу ћу је скра ће ни ца PT. 
5 У да љем тек сту ово га ра да на ово де ло упу ћу је скра ће ни ца GN.
6 У да љем тек сту ово га ра да на ово де ло упу ћу је скра ће ни ца PB.
7 У да љем тек сту ово га ра да на ово де ло упу ћу је скра ће ни ца G.
8 У ра ни јој кри тич кој ли те ра ту ри овај бе сти јар на зи ван је Ду жом вер зи јом Бе сти ја ра 

Пје ра де Бо веа (Ver sion lon gue du Bes ti a i re de Pi er re de Be a u va is). Ау тор ство ово га бе сти ја ра 
ви ше се не при пи су је Пје ру де Бо веу, већ ано ним ном пре ра ђи ва чу на зва ном псе у до-Пјер де 
Бо ве (baker2004–5; 2010: 17–20). У да љем тек сту ово га ра да на ово де ло упу ћу је скра ће ни ца 
PPB.

9 Као нај зна чај ни је из во ре PPB Беј кер из два ја Бе сти јар Пје ра де Бо веа, чи ји је са др жај 
у пот пу но сти пре у зет, и Љу бав ни бе сти јар (Le Bes ti a i re d’a mo ur) Ри ша ра де Фур ни ва ла, 
из ко га су пре у зе те по не ке при ро де и ту ма че ња. Пре ма Беј ке ру, дру ги из во ри су ен ци кло-
пе диј ско де ло Сли ка све та (Ima ge du mon de) Го су е на од Ме ца, апо криф на по сла ни ца Пи смо 
пре зви те ра Јо ва на (La Let tre du prêtre Jean), ми стич но-але го рич но-ди дак тич но де ло Бе се
да о пал ми (Le Ser mon du pal mi er), те по уч но де ло Лу ци да ри јум (Lu ci da i re) Хо но ри ју са 
Ау гу сто ду нен си са. Зо о ло шким по да ци ма из ових из во ра псе у до-Пјер де Бо ве до дао је сво-
је ту ма че ње (baker 2010: 21–28).

10 У да љем тек сту ово га ра да на ово де ло упу ћу је скра ће ни ца RF.
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де ла на вул гар ном је зи ку, а RF је ау тор са мо стал но са ста вио, осла ња ју ћи се 
на књи жев ну тра ди ци ју. Кри ти ка углав ном ис ти че PT као нај ста ри ји фран-
цу ски бе сти јар и као је дан од пр вих пре во да уоп ште са ла тин ског на вул гар-
ни је зик. Че сто се ис ти че бе сед нич ки тон, као и књи жев на вред ност GN, те 
ино ва тив ни ка рак тер RF и еру ди ци ја ње го вог ау то ра.

2.Бестијариипознавањеприроде.Сред њо ве ков ни при род њач ки по да ци 
знат но се раз ли ку ју од по да та ка ко је по се ду је да на шња зо о ло ги ја, бу ду ћи 
да ни су под ле га ли не ком кри те ри ју му ко ји би се са да сма трао на уч ним. 
Нај пре, ре пер то ар жи во ти ња при ка за них у сред њо ве ков ним бе сти ја ри ма и 
ен ци кло пе ди ја ма не за ви сан је од ис ку стве не ствар но сти. Као и у ди дак тич-
ко-але го рич ној књи жев но сти уоп ште узев, у њи ма су при ка зи ва не ка ко 
ствар не жи во ти ње ко је су по сто ја ле у фа у ни сред њо ве ков не Евро пе11, ка кве 
су ла си ца, ждрал, орао, та ко и ег зо тич не жи во ти ње ко је је чо век сред њег 
ве ка са мо из у зет но имао при ли ке да ви ди, у ме на же ри ја ма ве ли ка ша (пе-
ли кан, лав) или ко је ни је мо гао да ви ди јер се у сред њем ве ку ве о ма ма ло 
пу то ва ло (кро ко дил, хи је на). Исто та ко, у сред њо ве ков ним при род њач ким 
тек сто ви ма ја вља ле су се и мно ге не по сто је ће жи во ти ње, од ко јих је нај ви ше 
тра га у умет но сти оста вио јед но рог. Сред њо ве ков не при род њач ке спи се 
ка рак те ри ше и мно штво хи бри да: си ре на, ино кен та ур, хар пи ја и др. Сва ова 
би ћа опи си ва на су углав ном не си сте ма тич но: опи си ва не су са мо њи хо ве 
по је ди не осо би не и/или опис. Исто та ко, ни су на во ђе не по кла си фи ка ци ји 
пре ма не ком на уч ном кри те ри ју му. 

По ре кло сред њо ве ков ног зна ња о овим би ћи ма раз ли ку је се од на чи на 
на ко ји са вре ме на на у ка до ла зи до са зна ња. Ме тод оп сер ва ци је и екс пе ри-
мен та ни је био при ме њи ван. Сред њо ве ков ни зо о ло шки по да ци по ти чу из 
ма лог бро ја ан тич ких при род њач ких спи са ко ји су би ли по зна ти у сред њем 
ве ку, а ко ји су по сред ством ком пи ла ци ја из па ган ске ан ти ке (Пли ни је вог 
По зна ва ња при ро де и Со ли но вог По ли хи сто ра), као и ен ци кло пе ди ја хри-
шћан ских ау то ра, од ко јих је нај по зна ти ја, а у сред њем ве ку сва ка ко нај за-
сту пље ни ја, ен ци кло пе ди ја Ети мо ло ги је Иси до ра Се виљ ског. 

Још јед на ка рак те ри сти ка сред њо ве ков не зо о ло ги је је сте што по да ци 
о жи во ти ња ма ни су има ли су штин ско зо о ло шки, већ пр вен стве но сим бо лич-
ки зна чај. На и ме, опис жи во ти ња слу жио је то ме да се, кроз при каз при ро де, 
сла ви Тво рац и/или при ка жу не ке вер ске исти не, те да бу ду по вод за мо ра-
ли за ци ју. Кра јем XII и у XI II ве ку до ла зи до зна чај не пре крет ни це. Са арап-
ског на ла тин ски је зик, а по том и са грч ког на ла тин ски, пре ве ден је зна тан 
број при род њач ких тек сто ва ко је су про у ча ва ли Ара пи, а ко ју су већ из ве-
сно вре ме при вла чи ли ин те ре со ва ње та да шњих уче них љу ди. Ме ђу тим де-
ли ма су и Ари сто те ло ва де ла Hi sto ria ani ma li um, De par ti bus ani mi a li um, De 
ge ne ra ti o ne ani ma li um. У свим тим тек сто ви ма по ја ве из при ро де про у ча ва-
ле су се без але го риј ске ин тер пре та ци је. Као по сле ди ца то га, у XI II ве ку 

11 О фа у ни сред њо ве ков не Евро пе в. DeLort 1984; Pastoureau 2011.



сма њи ва ла се сим бо лич ка ди мен зи ја сред њо ве ков не зо о ло ги је, али је и да ље 
зна ње о жи во ти ња ма слу жи ло пр вен стве но то ме да се сла ви Тво рац, а не 
са мо ра ди из у ча ва ња при ро де12. М. де Бо у ар, исто ри чар и про у ча ва лац сред-
њо ве ков не ди дак тич ке књи жев но сти, из два ја Com pen di um Phi lo sop hi ae, де ло 
на ста ло у XIV ве ку, као пр ви спис у ко ме се при ро да при ка зи ва ла без але-
го риј ске ин тер пре та ци је (thoMasset 1982: 7), а пр вим мо дер ним зо о ло шким 
при руч ни ком сма тра се Hi sto ria ani ma li um Кон ра да Ге сне ра (Kon rad Ges sner), 
де ло на ста ло 1551. го ди не (trachsLer 2012: 213). Нео бич на сред њо ве ков на 
при род њач ка зна ња, на сле ђе на из по зне ан ти ке, ме ђу ко ји ма су по сто ја ла и 
чу до ви шта и хи брид ни на ро ди, би ла су та ко при по је на хри шћан ском по гле ду 
на свет и слу жи ла су као сли ко ви ти при ме ри да се до пре до веч них исти на; 
као та кви сред њо ве ко вог чи та о ца ни су из не на ђи ва ли.

Ка да је реч о бе сти ја ри ма, зна чај но пи та ње ко је је кри ти ка ре ши ла то-
ком XX ве ка је сте да ли су бе сти ја ри при род њач ки жа нр, од но сно, да ли се 
мо же сма тра ти да су то пра ви сред њо ве ков ни зо о ло шки при руч ни ци и да 
ли су их као та кве ту ма чи ли сред њо ве ков ни чи та о ци. Став ра ни јих кри ти-
ча ра био је да је реч о при род њач ком жан ру, што је ис ти ца но као сла бост и 
би ва ло из врг ну то кри ти ци због на ив но сти зо о ло шких по да та ка при ка за них 
у њи ма, бу ду ћи да се сред њо ве ков на зо о ло ги ја у кри тич кој ли те ра ту ри по-
ре ди ла са са вре ме ном зо о ло ги јом. На при мер, иа ко на гла ша ва зна чај сим бо-
лич ке ди мен зи је бе сти јарâ, Ипо, фран цу ски ме ди е ва ли ста XIX ве ка, сма тра 
их пред став ни ци ма на уч них спи са сред њег ве ка: „[…] ils no us of frent le moyеn 
de compléter le peu que no us sa vons sur l’état des sci en ces na tu rel les au Moyen 
Âge“ / „[…] они нам омо гу ћа ва ју да упот пу ни мо оно ма ло зна ња ко ја има мо 
о ста њу при род них на у ка у сред њем ве ку13“ (hiPPeau1852: 3–4). 

Као при мер да је та кав при ступ не пот пун мо же по слу жи ти упра во Ипо-
ва про це на Љу бав ног бе сти ја ра Ри ша ра де Фур ни ва ла. Ово де ло, ко је све 
ви ше при вла чи па жњу са вре ме не кри ти ке ка ко због свог ико но кла стич ног 
ка рак те ра, та ко и због ве ли ке еру ди ци је ње го вог ау то ра14, ду го је би ло за не-
ма ри ва но од стра не кри ти ке иа ко пред ста вља зна ча јан и илу стра ти ван при-
мер про ме не сим бо лич ког ту ма че ња зо о морф них при ме ра у XI II ве ку, у 
вре ме пре во да Ари сто те ло вих при род њач ких тек сто ва. Ипо у сво ме из да њу 
RF про це њу је ово де ло у за ви сно сти од ве ро до стој но сти при род њач ких 
зна ња ко ја су у ње му из ло же на и не га тив но га оце њу је. Би ро ва сма тра да су 
упра во због ова кве оце не Ипоа, чи је је из да ње RF нај ста ри је, по то њи кри ти-
ча ри пре ви ђа ли су штин ски ико но кла стич ки ка рак тер ово га де ла, ко ји са вре-
ме ни кри ти ча ри све ви ше ис ти чу (beer 1988: 16). Чак и Фран сис Кар мо ди, 
зна ча јан про у ча ва лац ла тин ског Фи зи о ло га и ње го ве тра ди ци је и при ре ђи вач 

12 О сред њо ве ков ном по зна ва њу при ро де и сим бо лич кој ин тер пре та ци ји в. thoMasset 
1982: 3–10; eko 1992: 82–120; GreGory 1999; strubeL 2002: 53–91; „La zo o lo gie médiéva le“, 
Pastoureau 2011: 9–19. 

13 У слу ча ју ка да ни је дру га чи је на ве де но, сви пре во ди у овом члан ку су на ши.
14 Ме ђу кри ти ка ма ко је ово ис ти чу на ве ди мо beer 1988; bianciotto 2009: 15–41.
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ла тин ског Фи зи о ло га B и Y (carMoDy 1939; 1941), бе сти ја ре ка рак те ри ше као 
за сту пље ни је од „оста лих при род њач ких тек сто ва“ („than any ot her tract on 
na tu ral hi story“, carMoDy 1941: 95). Ка ко су по ре ђе ни са мо дер ном зо о ло ги-
јом, бе сти ја ри су по тим кри те ри ју ми ма и вред но ва ни, те су на зи ва ни псеу-
до на у ком и би ва ли ло ше оце ње ни. 

Иа ко је би ло ту ма че ња ко ја под вла че сим бо лич ки ка рак тер ово га жан-
ра, пр ва зна чај ни ја сту ди ја о ово ме пи та њу је рад Кур та Рин ге ра Bes ti a i res et 
la pi da i res: un gen re littéra i re? (rinGGer 1988), у ко ме се раз ма тра ју ка рак те-
ри сти ке бе сти ја ра и ла пи да ра15 као жан ра. Рин гер под се ћа на то да су уче ни 
љу ди сред њег ве ка по вре ме но из ла га ли кри ти ци при род њач ка зна ња, те се 
не мо же сма тра ти да су чи та о ци при род њач ке књи жев но сти сред њег ве ка из 
бе сти ја ра сти ца ли прак тич не по дат ке о жи вом све ту. На при мер, у Ети мо
ло ги ја ма Иси дор Се виљ ски пре и спи ту је исти ни тост бе сти јар них по да та ка 
о ла си ци и пе ли ка ну16.

Рин гер под се ћа да је у сред њем ве ку пре о вла да вао сим бо ли зам: при-
род не по ја ве ни су по сма тра не као не за ви сне, већ су ви ђе не као fi gu ra17 или 
al le go rie18 не ке дру ге ствар но сти, ука зу ју ћи, пре не се ним сми слом, на веч не 

15 Ла пи да ри су ка та ло зи дра гог ка ме ња и ми не ра ла, у ко ји ма за сва ким име ном ка ме на 
сле ди из ла га ње о ми стич ној, ме ди цин ској или ма гиј ској вред но сти то га ка ме на. Kао нај-
по зна ти ји сред њо ве ков ни ла пи дар на ла тин ском је зи ку Фе ри-Ије ва на во ди де ло De gem mis 
(или De la pi di bus, Li ber la pi dum, La pi da rio) Мар бо да Рен ског, на пи са но кра јем XI ве ка, ко је 
при ка зу је ше зде сет ка ме но ва. Као из во ре за ово де ло ау тор ка на во ди де ло Да ми ге ро на (I век), 
Пли ни ја (Hi sto ria na tu ra lis, XXXVII књи га) и Иси до ра Се виљ ског (Etymo lo gi ae, XVI књи га) 
– (Féry-hue 1997: 870). Дре ла но ва на во ди и ути цај ла тин ског пи сца Евак са и Ари сто те ло вог 
са вре ме ни ка Те о фра ста, као и V књи гу Ди о ско ри до вог де ла Ma te ria me di ca (DraeLants 2008: 
57). Пре вод од лом ка из ла пи да ра Мар бо да Рен ског об ја вљен је као је дан од илу стра тив них 
тек сто ва у Еко вом де лу Бес крај ни спи ско ви (еko 2011: 162–163), у окви ру по гла вља Спи ско ви 
чу да (Mi ra bi lia). По ред ових, та ко зва них ан тич ких ла пи да ра, ко ји на во де ми не ра ло шке и 
ма гиј ске осли ке ка ме ња, у сред њем ве ку по сто ја ла је и дру га стру ја ла пи да ра, чи ји су из во-
ри би ла два би блиј ска ме ста. Реч је о два на ест ка ме но ва са на пр сни ка Аро но ве одо ре (сар-
до них, то паз, сма рагд, кар бун кул, са фир, ди ја мант, ли гур, ахат, аме тист, хри со лит, оних и 
ја спид, пре вод на во ди мо пре ма: 2 Мој 28, 17–21), те два на ест ка ме но ва не бе ског Је ру са ли ма 
(ја спис, сап фир, хал ки дон, сма рагд, сар до никс, сард, хри со лит, ви рил, то паз, хри со прас, ја кинт, 
аме тист, пре вод на во ди мо пре ма: Отк 21, 19–20). Од ла пи да ра хри шћан ске ин спи ра ци је на 
фран цу ском је зи ку, два су при пи са на Фи ли пу де Та о ну: Ла пи дар От кро ве ња (Le la pi da i re 
apo calypti que ко ји је укљу чен у PT) и Ал фа бет ски ла пи дар (Le la pi da i re alp habéti que). Мо рис 
об ја шња ва да, и по ред то га што, уз бе сти ја ре, ла пи да ри пред ста вља ју пра ви из раз нео пла-
то ни зма ав гу сти нов ског ти па, ла пи да ри ни су до сти гли по пу ла р ност бе сти јарâ, што об ја шња-
ва ти ме што су при ме ри ка ме но ва ре то рич ки ма ње при ме њи ви не го знат но убе дљи ви ји 
при ме ри жи во ти ња. Ла пи да ри су и ма ње пи са ни (Maurice2004: 817).

16 „Fal so au tem opi ni an tur qui di cunt mu ste lam ore con ci pe re, au re ef fun de re par tum“ 
(Etym., XII, iii, 3); „Fer tur, si ve rum sit, eam oc ci de re na tos su os, eo sque per tri du um lu ge re, 
de in de se ip sam vul ne ra re et asper si ne sui san gu i nis vi vi fi ca re fi li os“ (Etym., XII, vii, 16).

17 Рин гер на во ди као при мер за сим бо лич ко схва та ње при ро де упо тре бу ре чи „figurе“ 
у PT: „Qu ant que sa in te escrip tu re / Nus di se it par fi gu re“ (PT, ст. 559–560).

18 Рин гер упу ћу је на упо тре бу ре чи „al le go rie“ у PT (ст. 957, 984, 994 и др.).
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исти не. У сред њо ве ков ној књи жев но сти на ро чи то је био чест слу чај да жи-
во ти ње и ми не ра ли има ју сим бо лич ко зна че ње. Би ли су број ни упра во бе-
сти ја ри и ла пи да ри, ко ји опи су ју при ро ду (na tu re) жи во ти ња и ми не ра ла и 
из ра жа ва ју и њиховo але го риј ско ту ма че ње (se ne fi an ce): у њи ма се, кроз њи-
хо во але го риј ско ту ма че ње, тра жио пре не се но зна че ње при ка за них при род-
њач ких по да та ка. Рин гер ис ти че да су у тим де ли ма сред њо ве ков ни ау то ри 
ис ти ца ли раз ли ке ко је по сто је из ме ђу опи сног ре ги стра (тзв. при ро де), ко ји 
при па да при род њач кој књи жев но сти, и ре ги стра але го ри је (тзв. ту ма че ња). 
Упра во од нос из ме ђу при ро де и ту ма че ња, ко је Рин гер од ре ђу је као од нос 
из ме ђу озна чи те ља и озна че ног, пред ста вља кôд ко јим се при сту па ло бе сти-
ја ру, на шта ука зу ју и са ми спи си, на при мер Жер ве зов Бе сти јар: „Bes tes 
ont di ver ses san blan ces / Et di ver ses sig ni fi an tes“ (G, стр. 51–52) („Жи во ти ње 
има ју раз ли чи ти из глед / И раз ли чи то ту ма че ње“), као и број ни дру ги при-
ме ри. Не за ви сно од при хва та ња исти ни то сти при род њач ких по да та ка, у 
при ка за ном се, да кле, ви де ла пре спек ти ва веч но сти.

При род њач ка ма те ри ја ја вља ла се, ме ђу тим, и у де ли ма ко ја не при па-
да ју ово ме жан ру и у њи ма се ја вља исти са др жај као у бе сти ја ри ма. Та кве 
су, на при мер, сред њо ве ков не ен ци кло пе ди је (в. Pastoureau 2011). Раз ли ка 
је нај пре у то ме што је у бе сти ја ри ма сим бо лич ка ин тер пре та ци ја екс пли-
цит на. По том, у бе сти ја ри ма се не на во де све по зна те од ли ке жи во ти ње, 
већ се при ка зу ју са мо оне ко је су упе ча тљи ве, те мо гу да бу ду до бар по вод 
за мо ра ли за ци ју. Рин гер под вла чи:

[...] en tant que ‘théolo gie imagée’, la ma ti re con sti tu ti ve des bes ti a i res 
et des la pi da i res don ne na is san ce à un di sco urs pas sa ble ment spéci fi que où 
(po ur em prun ter de ux ter mes et une ima ge au pro lo gue du Bes ti a i res d’a mo urs 
de Ric hart de For ni val), ‘pa in tu re et pa ro le’ se co nju gu ent com me de ux che mins 
con du i sant à la vue et à l’ouïe, les de ux por tes de la ‘for ce d’a me qui a non 
mémo i re’ ce récep tac le [...] du sa vo ir et de l’i ma gi na i re hu ma ins (rinGGer
1988: 147).

’[...] као ‘те о ло ги ја у сли ка ма’, са став на ма те ри ја бе сти ја ра и ла пи-
да ра ства ра спе ци фи чан дис курс у ко ме се (по слу жи мо се два ма из ра-
зи ма и сли ком из про ло га Љу бав ног бе сти ја ра Ри ша ра де Фур ни ва ла) 
‘pa in tu re et pa ro le’ [слика и реч, М.П.] спа ја ју, по пут две ста зе ко је во де 
чулo ви да и чулo слу ха, по пут два ула за ка тој for ce d’a me qui a non 
mémo i re’ [снази ду ше ко ја се зо ве пам ће ње, М.П.], тој дра го це ној по су ди 
ко ја чу ва [...] људ ско зна ње и има ги на ци ју.’

Да кле, пре ма Рин ге ру, спе ци фич ни про грам бе сти јарâ са сто јао се у 
то ме да се, по мо ћу ре чи и илу ми на ци ја, по ла зе ћи од до ступ них и ви дљи вих 
при ме ра, екс пли цит но ука же на веч не исти не. Та ко, бе сти ја ри пред ста вља ју 
спе ци фи чан и не рас ки див спој зо о ло ги је и сим бо ли ке.

То ком осам де се тих и де ве де се тих го ди на XX ве ка у кри ти ци је пре о вла-
да ло ми шље ње да бе сти ја ри ни су са мо при род њач ка де ла, јер у њи ма зо о-
ло шке и ми не ра ло шке од ли ке слу же као по вод за ту ма че ње, те да пре но се 



хри шћан ске по ру ке и да хер ме не у тич ки део бе сти јар них по гла вља (se ne fi
an ce) пред ста вља ди стинк тив но обе леж је бе сти јарâ. Ме ђу тим, узи ма ју ћи у 
об зир да ова де ла ипак са др же зо о ло шке и ми не ра ло шке по дат ке, ко је је на 
исти на чин при ка за не и у дру гим сред њо ве ков ним уче ним де ли ма пи са не тра-
ди ци је (нпр. у ен ци кло пе ди ја ма), бе сти ја ри ма се не оспо ра ва и при род њач-
ки ка рак тер. Та ко, Вал берг сма тра да је Фи зи о лог „une œuvre théolo gi que ou, 
si l’on ve ut, sci en ti fi co-mo ra le, pro ba ble ment de stinée à l’en se ig ne ment sco la i re“/ 
„те о ло шко де ло, или, у крај њој ли ни ји, на уч но-по уч но, ве ро ват но на ме ње но 
под у ча ва њу у шко ла ма“ (WaLberG 1900: XXV), Бјан чо то пре ци зи ра: „Il s’a git 
donc à la fo is de ma nu els som ma i res d’hi sto i re nаturelle et d’a brégés de doc tri ne 
chréti en ne il lu strée“ / „Реч је исто вре ме но о крат ким при руч ни ци ма по зна ва-
ња при ро де и илу стро ва ним са же ци ма хри шћан ске док три не“ (bianciotto
1980: 8), Ри бе мон ука зу је на то да фран цу ски ау то ри бе сти јарâ има ју при ступ 
„théolo gi co-sa van te de la na tu re ani ma le“ („те о ло шко-уче ни“) у тра ди ци о нал-
ним бе сти ја ри ма, а „sci en ti fi co-éro ti que“ („на уч но-еро тич ни“) у кур то а зно-
-ерот ској тра ди ци ји ка кав је RF (ribéMont 1994: 343–344). Жам-Ра у ло ва не 
по ри че и на уч ни зна чај бе сти ја ри ма, бу ду ћи да они у од ре ђе ној ме ри, уз 
огра ни че ња сво га жан ра, укљу чу ју не ке од ли ке на уч но сти: објек тив но и 
па жљи во по сма тра ње, си сте ма тич ност и тра ди ци о нал ну по твр ду ау то ри-
тетâ ра ни јих вре ме на (jaMes-raouL 2002: 175). Му ра то ва бе сти ја ре на зи ва 
де ли ма ко ја су „à la fo is di dac ti qu es, sci en ti fi qu es, mysti qu es, allégo ri qu es et 
mo ra ux“ / „у исто вре ме ди дак тич ка, на уч на, ми стич на, але го рич на и по уч на“ 
(Muratova 2010: 133). Она при ме ћу је да су пре во ди на на род не је зи ке, у сти ху, 
на ста ли упра во на дво ру као „une espèce de lec tu re mo ra le et dis trayan te“/ 
„вр ста шти ва за по у ку и ра зо но ду“ (Muratova 1977: 393), и под вла чи зна чај 
ми ни ја ту ра ко је са др же илу стро ва ни бе сти ја ри, на ро чи то они ко ји су на-
ста ли у Ен гле ској у XII ве ку:

Le ur mi ni a tu res, qui bril lent d’un joyeux éclat, cor re spon dent d’u ne 
ma niè re par ti cu liè re ment sug ge sti ve au con te nu se mi-fan ta sti que du tra ité, à 
l’e sprit can di de et à lа poéti que symbo li que des Bes ti a i res. Les mi ni a tu res 
exal tent et so u lig nent le côté fa bu le ux de la nar ra tion et l’en to u rent d’un au ra 
ma gi que de la fan ta i sie déco ra ti ve. (Muratova1977: 372)

’Њи хо ве ми ни ја ту ре, ко је бли ста ју ра до сним сја јем, на спе ци фич но 
су ге стив ни на чин од го ва ра ју по лу фан та стич ном са др жа ју ово га трак та-
та, ве се лом ду ху и сим бо лич кој по е ти ци бе сти ја ра. Ми ни ја ту ре сла ве 
и под вла че чу де сну стра ну при по ве да ња и окру жу ју га ма гич ном ау ром 
де ко ра тив не фан та зи је.’

Да кле, по ла зе ћи од сим бо лич ког гле да ња на уни вер зум, бе сти ја ри из-
ра жа ва ју не ке еле мен те сред њо ве ков ног при род њач ког зна ња, ко је але го риј-
ски ту ма че, чи ме под у ча ва ју сво је чи та о це.

3. БестијарииLiberNaturae. За раз у ме ва ње по ло жа ја бе сти јарâ у кон тек-
сту сред њег ве ка кључ но је са гле да ва ње по ло жа ја ко ји је овај жа нр за у зи мао 
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у окви ру сред њо ве ков ног схва та ња при ро де као књи ге (Li ber na tu rae): уни вер-
зум је схва тан као књи га при ме ра из ко је хри шћа нин тре ба да се по ду ча ва.

Ве ли ки до при нос у об ја шње њу зо о морф не сим бо ли ке у хри шћан ству 
и схва та њу про гра ма бе сти јарâ дао је Фран че ско Зам бон сту ди јом Te o lo gia 
del bes ti a rio19 (заМБон 1986–1987), у ко ме, тра же ћи „сво је вр сну те о ри ју на 
ко јој је за сно ван бе сти ја ри јум“ украт ко при ка зу је окол но сти у ко ји ма је у 
ра но хри шћан ство уве де на сим бо ли ка жи во ти ња, те раз ма тра на чи не на 
ко је је она би ла схва ће на и ка ко се раз ви ја ла то ком сред њег ве ка. Зам бон 
из два ја два основ на схва та ња зо о ло шке сим бо ли ке у хри шћан ству у по зној 
ан ти ци и у сред њем ве ку. Пр ви ток ја вио се у пр вим ве ко ви ма хри шћан ства 
са Ори ге ном, а на ро чи то је са Ав гу сти ном оста вио да ле ко се жни ути цај: ова 
стру ја је у хри шћан ство укљу чи ла зо о ло шку сим бо ли ку. Дру га стру ја је сте 
уво ђе ње ми сли пе су до-Ди о ни си ја Аре о па ги те по сред ством де ла Јо ха на Ско та 
Ери у ге не у IX ве ку. Овај ток је ис та као зна чај сим бо ла ни же вред но сти, ка-
квим се мо гу сма тра ти жи во ти ње.

Ка да је реч о ра ним ве ко ви ма хри шћан ства, Зам бон нај пре ука зу је на 
окло но сти за јед нич ке хри шћан ским и па ган ским ау то ри ма и под се ћа да је 
у пр вим ве ко ви ма но ве ере и у па ган ској сре ди ни по сто ја ла раз ви је на књи-
жев ност са те мом жи во тињ ске сим бо ли ке. Као илу стра тив ни при мер на во-
ди Хо ра по ло но ву Хи је ро гли фи ку (IV–V век), ко ја је на во ди ла ту ма че ње за 
сва ки хи је ро глиф. У то вре ме се, ка ко код хри шћан ских та ко и код па ган ских 
ау то ра, на зо о морф ну сим бо ли ку раз ли чи то гле да ло. Не ки ау то ри су је осу-
ђи ва ли као хер ме тич ку док три ну, а не ки су је ви со ко це ни ли, јер се сма тра ло 
да је за ње но раз у ме ва ње би ло по треб но би ти упу ћен у але го рич ни кључ. За 
укљу чи ва ње зо о ло шке сим бо ли ке у ра но хри шћан ство ве ли ку за слу гу има 
пла то ни зам, ко ји је оста вио ути цај и на по сла ни це апо сто ла Па вла, као и 
на цр кве не оце ра ног хри шћан ства, ко ји су има ли кла сич но обра зо ва ње. 
По зна ти стих из По сла ни це Ри мља ни ма апо сто ла Па вла, че сто на во ђен у 
сред њем ве ку и кри тич кој ли те ра ту ри ко ја про у ча ва ди дак тич ко-але го рич ну 
књи жев ност сред њег ве ка, пред ста вљао је основ за сим бо лич ко схва та ње 
при ро де у ра ном хри шћан ству, а по том и у сред њем ве ку: „Јер што је на 
Ње му не ви дљи во, од по ста ња сви је та умом се на ство ре њи ма ја сно ви ди, 
ње го ва вјеч на си ла и бо жан ство, да не ма ју из го во ра“ (Рим 1, 20). Ство ре ни 
свет до сту пан чу ли ма, до жи вља вао се да кле као сен ка или при вид нат чул-
них и бо жан ских тва ри. Ово схва та ње је омо гу ћа ва ло да се и жи во ти ње 
ко ри сте као по вод за сим бо лич ку ин тер пре та ци ју ко јом се, пре ма хри шћан-
ском схва та њу, мо гло те жи ти са зна њу веч них исти на ко је су чо ве ку по ста ле 
не до ступ не по сле из гнан ства из ра ја. Цр кве ни оци ра ног хри шћан ства су 
сто га раз ма тра ли и зна чај сим бо ли ке жи во ти ња, на ро чи то оних на ве де них 
у Би бли ји, али су се њи хо ва об ја шње ња зна ча ја зо о морф них сим бо ла, ка ко 

19 Зам бо нов рад Te o lo gia del bes ti a rio об ја вљен је 1984. у ча со пи су Mu se um 
Pa ta vi num II/1, 23–51. 
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уо ча ва Зам бон, ме ђу со бом раз ли ко ва ла. Ори ген (II –I II век) ука зу је на то 
да сва ки по мен жи во ти ња у Би бли ји има вред ност сим бо ла и да про у ча ва ње 
жи во ти ња из Би бли је не тре ба схва ти ти као зо о ло ги ју, већ као пред мет ду-
хов ног уче ња. Као спе ци фич ност овог пе ри о да Зам бон ис ти че да су не ки 
ау то ри, по пут Ори ге на (хри шћан ског од ре ђе ња) или Пло ти на (па ган ског 
од ре ђе ња) сма тра ли да по сто ји „не бе ски бе сти јар“, до слов но схва ћен, као 
на ста њен са вр ше ни јим при мер ци ма жи во ти ња не го што су то ови у ви дљи-
вом све ту. Зам бон се сли ко ви то из ра жа ва: „Сим бо лич ка ин тер пре та ци ја 
ни је ни шта дру го до уз ди за ње у не појм љи во кра љев ство ду хов них ла во ва, 
јед но ро га, га зе ла или је ле на. [...] Сва ка ствар већ по сто ји у јед ном све ту ар хе-
ти па, ко ји прет хо ди овом на шем – ту спа да ју чак и ду хов ни нок ти, ро го ви 
и кан џе“ (заМБон1986–1987: 124). На тај на чин ус по ста вље на је ве за из ме ђу 
жи во ти ња и нат чул не ствар но сти, али још ни је ја сни ја уло га зо о морф них 
сим бо ла у хри шћан ском уни вер зу му.

Сим бо ли ку жи во ти ња и ње ну упо тре бу у хри шћан ству да ле ко ја сни је 
си ту и ра Ав гу стин, чи ја схва та ња Зам бон раз ма тра у кон тек сту ње го ве тео-
ри је зна ко ва из ра же не у спи су De doc tri na chri sti a na. Ав гу стин сма тра да је 
по треб но, ка ко би се ту ма чи ла Би бли ја, по се до ва ти и од ре ђе на зна ња о жи-
во ти ња ма ко је су у њој по ме ну те. Због то га се ја вља по тре ба за бе сти ја ри ма, 
јер се на тај на чин ту ма чи Би бли је оба ве сти ти о жи во ти ња ма ко је се ја вља ју 
у Би бли ји. Ав гу стин сма тра да жи во ти ње, а на ро чи то оне ко је се на ла зе у 
Све том пи сму, тре ба ипак пр вен стве но схва ти ти као по вод за сим бо лич ко 
ту ма че ње и за вер ско обра зо ва ње: 

Зна ња из зо о ло ги је и ле ген де та ко по ста ју оби чан скуп при ме ра, 
илу стра ци ја: за Ав гу сти на је, као што ће то би ти ка сни је у сред њем ве ку, 
њи хо во на ту ра ли стич ко раз у ме ва ње пот пу но бе зна чај но (заМБон1986–
1987: 127).

Ка ко по ја ва жи во ти ња у би блиј ском тек сту слу жи као по вод за сим бо-
лич ко ту ма че ње, жи во ти њи се у Би бли ји и у хри шћан ској зо о морф ној сим бо-
ли ци при пи су ју ту ма че ња ко ја мо гу би ти и ме ђу соб но опреч на, а што је чест 
слу чај у бе сти ја ри ма. Ав гу стин сма тра да се жи во ти ње као сим бо ли мо гу ко-
ри сти ти про из вољ но, као зна ци ал фа бе та („En na ra ti o nes in Psal mum CI II, 20“). 
Пре ма Зам бо ну, да кле, Ав гу стин сми сао бе сти ја ра про на ла зи у об ја шње њу 
Би бли је или у пот кре пљи ва њу би блиј ског уче ња при ме ри ма из зо о ло ги је. 

Дру га чи ји вид афир ма ци је зо о ло шке сим бо ли ке Зам бон уо ча ва код 
Јо ха на Ско та Ери у ге не у Не бе ској хи је рар хи ји (II по гла вље), ко јом је увео 
кор пус псе у до-Ди о ни си ја Аре о па ги те. Сим бо ли ка жи во ти ња код псе у до-Дио-
ни си ја има зна чај но ме сто, а на ро чи то сим бо ли ка нео бич них и фан та стич-
них жи во ти ња. Псе у до-Ди о ни си је у Све том пи сму уо ча ва слич не сим бо ле 
(до стој но при ка зи ва ње) и раз ли чи те сим бо ле ка кав је те тра морф20 (реч је 

20 Те тра морф озна ча ва че ти ри би ћа ко ја у Би бли ји окру жу ју бож ји пре сто (чо век, лав, 
во/те ле, орао): у ви зи ји про ро ка Је зе ки ља (Јез 1) и у От кри ве њу (Отк 4, 6–8). Она у хри-
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о чу до ви шним ство ре њи ма или жи во ти ња ма ко ји ма се до де љу ју ви со ко 
хи је рар хи зо ва ња зна че ња, и по ред њи хо ве не до стој не при ро де). Афир ма
тив но или ка та фак тич ко бо го сло вље ука зу је на слич не сим бо ле, а апо фак
тич ко или не га тив но бо го сло вље на не слич не сим бо ле21. Ис ти ца њем апо-
фак тич ког бо го сло вља, Јо хан Скот Ери у ге на не са мо што укљу чу је ру жно 
и не ча сно у хри шћан ску сим бо ли ку, већ та кве сим бо ле сма тра над моћ ним: 
„Они сво јим ру гоб ним за го нет ка ма јам че не при ко сно ве ност бо жан ских 
тај ни и бра не при ступ ка њи ма ла и ци ма и не у пу ће ни ма“ (заМБон 1986–1987: 
129). Ти ме се мо же об ја сни ти при су ство ни же зо о морф не сим бо ли ке у Би
бли ји. Да кле, по ла зе ћи од при ме ра жи во ти ња ко ји ма се при пи су је зна чај на 
сим бо ли ка, по ја ча ва се хри шћан ска ди мен зи ја и раз ја шња ва ста тус зо о-
морф не сим бо ли ке и бе сти јарâ. 

Иа ко не об ја шња ва раз ли ку из ме ђу зо о морф не сим бо ли ке у Би бли ји и 
у ра но хри шћан ским тек сто ви ма те се сти че ути сак да су мар но при ка зу је 
схва та ње зо о морф не сим бо ли ке у њи ма, Зам бо нов чла нак је зна ча јан јер је 
пр ви су ми рао хри шћан ско обра зло же ње упо тре бе жи во ти ња као сим бо ла 
и ис та као основ не ли ни је раз во ја хри шћан ске зо о морф не сим бо ли ке. Под-
ву као је су штин ско сим бо лич ки, а не при род њач ки ка рак тер бе сти јарâ и 
об ја снио ар би трар ност од но са из ме ђу опи са по на ша ња жи во ти ње и ње го вог 
ту ма че ња у хри шћан ској сим бо ли ци, ко ја је омо гу ћи ла да ва ње про тив реч-
них але го риј ских зна че ња жи во ти њи, што се де ша ва ло и са сим бо ли ма из 
бе сти јарâ22. Зам бон је ме ђу тим ми шље ња да бе сти ја ри слу же ту ма че њу 
би блиј ског тек ста, чи ме оста је у окви ру схва та ња да бе сти ја ри при па да ју 
ег зе ге зи, што не об ја шња ва све аспек те бе сти ја ра као жан ра.

Зам бон, ме ђу тим, не ука зу је на зна чај јед ног дру гог Ав гу сти но вог кон-
цеп та са ко јим је хри шћан ска сим бо ли ка жи во ти ња су штин ски по ве за на. Реч 
је о схва та њу ство ре не при ро де, тва ри, као књи ге све та (Li ber na tu rae). На и ме, 
у де лу En na ra ti o nes in Psal mos (XLV, 7), Ав гу стин об ја шња ва да уче ни чо век 
тре ба да се под у ча ва из Све тог пи сма, а не ук из при ро де ко ја га окру жу је:

Li ber ti bi sit pa gi na di vi na ut ha ec au di as; li ber sit or bis ter ra rum ut 
ha ec vi de as. In is tis co di ci bus non ea le gunt ni si qui lit te ras no ve runt; in to to 
mun do le gat et idi o ta. (zink2006: 15)

шћан ској умет но сти сим бо ли зу ју че ти ри је ван ђе ли ста. Пре ма Је ро ни му (IV–V век), лав 
озна ча ва апо сто ла Мар ка (бу ду ћи да ње го во Је ван ђе ље по чи ње ти ме што се чу је глас у 
пу сти њи, Мк 1, 3), чо век апо сто ла Ма те ја (ње го во Је ван ђе ље по чи ње Хри сто вом ге не а ло-
ги јом, Мт 1), во Лу ку (по чи ње о За ха ри ји, ко ји је као све ште ник пре но сио жр тве, Лк 1, 5), 
орао апо сто ла Јо ва на (јер ње гов по че так ука зу је на ду хов не ви си не, Јн 1). Пре ма Гри го ри-
ју Ве ли ком (VI –VII век), те тра морф озна ча ва и че ти ри ап сек та Хри сто вог жи во та: ро ђен 
је као чо век, жр тво ван као те ле, вас кр сао као лав и уз нео се на Не бо као орао (в. aLibert
1997; charbonneau-Lassay 2006: 33–34, 88–91; chevaLier,Gheerbrant 2008: 944–945).

21 О ка та фак тич ком и апо фак тич ком бо го сло вљу у nešković 2004: 185–188.
22 На при мер, из ра зи то по зи тив но ва ло ри зо ва ни сим бо ли ла ва и јед но ро га мо гли су 

да има ју и не га тив ну ва ло ри за ци ју (eko 1992: 103; LéonarD2004: 645; Muratova 2010: 138).



’Не ка ти Све то пи смо бу де књи га, ка ко би чуо; не ка ти уни вер зум 
бу де књи га, ка ко би ви део. Из ру ко пи са чи та ју са мо они ко ји по зна ју 
сло ва; не ка чак и не зна ли це чи та ју из це ле ве се ље не!’

Пре ма Ав гу сти ну, да кле, чо ве ку се ука зу ју два на чи на да до ђе до спо-
зна је бо жан ске исти не: уче ним љу ди ма на осно ву Све тог пи сма, а не у ки 
мо гу чи та ти исти ну из бо жан ске тва ри, из ство ре ног све та ко ји их окру-
жу је. При ме ри из при ро де мо гу, да кле, чо ве ка под у ча ва ти23. 

Ав гу сти нов кон цепт при ро де као књи ге имао је да ле ко се жни ути цај. 
Ти ме су се ство ри ли усло ви за пр вен стве но сим бо лич ко ту ма че ње при ро де, 
ко је се одр жа ло до пре во да Ари сто те ло вих де ла о при ро ди у XI II ве ку, и до 
Sum ma the o lo gi ae То ме Аквин ског, ка да се про у ча ва ње при ро де оса мо ста љу је 
од сим бо лич ке ин тер пре та ци је. Та ко, Јо хан Скот Ери у ге на (Hom. in prol. Evang. 
sec. Jo han nem) го во ри о бо жан ској све тло сти ко ја се ја вља кроз Све то 
пи смо са јед не и књи гу при ро де са дру ге стра не: „c’est d’u ne do u ble façon que la 
lu miè re éter nel le se ma ni fe ste au mon de: à tra vers l’Écri tu re, bien sûr, et à tra vers 
la Création [cre a tu ram]“ / „на два на чи на се веч на све тлост ма ни фе сту је све ту: 
пре ко Све тог пи сма, на рав но, и пре ко тва ри [cre a tu ram]“ (GreGory 1999: 808). 
Ова иде ја се ду го oдржала: на при мер код Пје тра Да мја ни ја у De na tu ris 
ani ma li um (XI век). Шко ле Сен-Вик тор и Шар тр, као нај зна чај ни је шко ле 
XII ве ка, би ле су под зна чај ним ути ца јем схва та ња ство ре ног све та као књи
ге при ро де. И у XI II ве ку све ти Бо на вен ту ра под вла чи да је по сле пра ро ди-
тељ ског гре ха књи га при ро де по ста ла чо ве ку не чит ка, те да Li ber scrip tu rae 
(Све то пи смо) чо ве ку от кри ва исти не ко је му ви ше ни су ја сно до ступ не као 
пре из гнан ства из ра ја.

Стри бел, про у ча ва лац сред њо ве ков не але го ри је, ука зу је на цир ку лар-
ност кон цеп та књи ге при ро де:

To ut ce la fon cti on ne en cir cu it fermé. Lor sque le Bes ti a i re no us par le 
de la na tu re, c’est dans les li vres – chez Pli ne, So lin ou Co smas In di co ple ustès 
– qu ’il va cher cher les tra its du com por te ment si sin gu li ers qu ’il ex po se. Et si 
le Physi o lo gus c’est donné po ur tâche de di re la « se ne fi an ce » des bêtes, ce 
n’est pas tant po ur fa i re avan cer la sci en ce zo o lo gi que que po ur ras sem bler 
to ut ce que l’on sa it sur les ani ma ux fi gu rant dans la Bi ble (strubeL2009: 
250–251).

’Све ово функ ци о ни ше као за тво ре но ко ло. Ка да нам бе сти јар го-
во ри о при ро ди, он у књи га ма – код Пли ни ја, Со ли на или Ко зме Ин ди ко-
плев ста24 – тра жи оне нео бич не ка рак те ри сти ке по на ша ња ко је из ла же. 

23 У сред њо ве ков ној ди дак тич кој ли те ра ту ри на во де се, по ред ре чи апо сто ла Па вла 
(Рим 1, 20) и ове ре чи ста ро за вер не Књи ге о Јо ву, ко је ука зу ју на моћ под у ча ва ња ко ји има 
жи ви свет: „7. За пи тај сто ку, на у чи ће те; или пти це не бе ске, ка за ће ти. 8. Или се раз го во ри 
са зе мљом, на у чи ће те, и ри бе ће ти мор ске при по вје ди ти“ (Јов 12, 7–8). 

24 Ко зма Ин ди ко плевст је је дан од пр вих грч ких пут ни ка-ге о гра фа ко ји је опи сао свет 
и ко ји је сво ја за па жа ња из ло жио у де лу Хри шћан ска то по гра фи ја (средина VI ве ка).
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А, ако је Фи зи о лог се би дао за да так да пру жи сим бо лич ко ту ма че ње 
жи во ти ња, ни је раз лог то ме на сто ја ње да до при не се раз во ју зо о ло ги је, 
већ да при ку пи са зна ња о жи во ти ња ма ко је се ја вља ју у Би бли ји.’

Пре ма Стри бе лу, да кле, бе сти ја ри при ро ду опи су ју осла ња ју ћи се на 
по дат ке књи шког по ре кла, а по вод то ме је на сто ја ње об ја сне по ја ву жи во-
ти ња у Би бли ји. Ка да се, ши ре по сма тра но, узме у об зир да у бе сти јар има 
ни је реч са мо о жи во ти ња ма из Би бли је, цир ку лар ност се огле да у то ме што 
вер ске исти не об ја шња ва ју по ја ве из при ро де, илу стро ва не при род њач ким 
тек сто ви ма, а сам по вод за при ку пља ње при род њач ких по ја ва је сте упра во 
ре ли ги о зне а не при род њач ке мо ти ва ци је. Сли чан кон цепт по сто јао је и у 
дру гим ди дак тич ким де ли ма сред њег ве ка.

Зна чај кон цеп та књи ге при ро де за хер ме не у тич ки про грам бе сти јарâ 
раз ма тра Кри сто фер Ли кен у ра ду „Les hi e roglyphes de Di eu: lа de mon stran
ce des Bes ti a i res au re gard de la se ne fi an ce des ani ma ux se lon l’exégèse de sa int 
Au gu stin“ (Lucken 1994: 33–70). Ли кен ис ти че зна чај Зам бо но вог члан ка о 
зо о морф ној сим бо ли ци (заМБон 1986–1987). Ме ђу тим, сма тра да се у тра-
га њу за по ре клом и уте ме ље њем хер ме не у тич ког про гра ма бе сти јарâ не 
тре ба за у ста ви ти на Ав гу сти но вом оправ да њу сим бо ли ке жи во ти ња ег зе ге-
зом, већ да тре ба дру где тра жи ти уте ме ље ње то га жан ра. Хи је рар хи зу ју ћи 
на чин до ла ска до са зна ња – ста вља ју ћи ра зум ско (ин те ли ги бил но) на ви ши 
сту пањ од чул ног (осе тил ног) у Др жа ви Бож јој (VI II, vi) – Ав гу стин, пре-
ма Ли ке но вом за па жа њу, осу ђу је ужи ва ње у опи си ма при ро де и на зи ва их 
„по хо том очи ју“ („con cu pi scen ce des yeux“, Ис по ве сти, X, xxxv, 54–55). Ка ко 
су жи во ти ње у Би бли ји, по Ав гу сти ну, са мо озна чи те љи и при па да ју ре то-
ри ци Би бли је, Ли кен пре ци зи ра да по Ав гу сти но вом схва та њу жи во ти ње 
има ју ста тус по ре ђе ња (si mi li tu do) она ко ка ко је та стил ска фи гу ра об ја шње-
на у Ре то ри ци по све ће ној Хе ре ни ју (Rhe to ri ca ad He ren ni um)25, јед ном од 
нај зна чај ни јих ре то рич ких уџ бе ни ка сред њег ве ка. У ан тич ким ре то рич ким 
уџ бе ни ци ма, на и ме, упра во се при ро да при ка зу је као не пре су шни из вор 
мно гих по тен ци јал них по ре ђе ња, те је Ав гу стин, пре ма Ли ке ну, на тај на-
чин схва тао зо о ло шку сим бо ли ку. Но, ка да је реч о тра ди ци ји Фи зи о ло га, 
опис при ро де (na tu ra) зна ча јан је у ве ли кој ме ри, јер, ка ко при ме ћу је Ли кен, 
Фи зи о лог на сце ну по ста вља са му при ро ду као та кву и уоп ште не ус те же 
да је опи ше, али и ви зу ел но при ка же мно гим ми ни ја ту ра ма. Опи си при ро-
де у бе сти ја ри ма та ко ни су пу ко ту ма че ње би блиј ских сти хо ва, ка ко би то 
сма трао Ав гу стин; шта ви ше, у Фи зи о ло гу Ли кен ви ди да ле ко ши ри са др жај: 

25 „La  com pa ra i son est un procédé de style qui ap pli que à une cho se un élément de si mi li-
tu de em prunté à une cho se différen te. […] On l’em plo ie po ur em bel lir, po ur pro u ver, po ur ren dre 
plus cla ir, po ur met tre so us les yeux [...]“ (acharD 2012: 207–208). („По ре ђе ње је стил ски по-
сту пак ко јим се у при ка зу јед ног пред ме та до да је по је ди ност пре у зе та из дру гог пред ме та, 
на осно ву слич но сти. […] Ко ри сти се за улеп ша ва ње, до ка зи ва ње, раз ја шња ва ње, увер љи-
во при ка зи ва ње као да је пред мет пред очи ма […]“.)
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[...] po ur le Physi o lo gus, ce n’est pas le tex te bi bli que qui est ex pli qué à 
l’a i de des « con na is san ces physi o lo gi qu es » qui ont pu être ac qu i ses sur les 
ani ma ux, ma is le li vre du mon de qui est ren du à son in tel li gi bi lité grâce aux 
sa in tes Écri tu res (Lucken 1994: 56). 

’[...] у Фи зи о ло гу ни је би блиј ски текст об ја шњен по мо ћу при род-
њач ких по да та ка ко ји су се мо гли на ћи о жи во ти ња ма, већ је књи га 
при ро де по но во по ста ла ин те ли ги бил на за хва љу ју ћи Све том пи сму.’

Све то пи смо по ма же, да кле, чо ве ку да схва ти књи гу при ро де, ко ју, 
пре ма хри шћан ским схва та њи ма, мо же да раз у ме са мо у од ре ђе ној ме ри и 
уз те шко ће, бу ду ћи да је из гнан ством из ра ја уда љен од веч них исти на. Ли кен 
под се ћа на зна чај још јед ног сти ха апо сто ла Па вла, ко ји је био од су штин ског 
зна ча ја за до жи вља ва ње и про у ча ва ње при ро де у сред њем ве ку: 

Јер сад ви ди мо као у огле да лу, у за го нет ки, а он да ће мо ли цем у 
ли це; сад знам дје ли мич но, а он да ћу по зна ти као што бих по знат (I Кор 
13, 12). 

Овај стих упу ћу је на то да исти не ко је су у ра ју чо ве ку био до ступ не, 
по сле Ада мо вог па да по ста ле не ја сне чо ве ку и при сту пач не су му са мо по-
сред ством тва ри, ко ја се до жи вља ва као за там ње но огле да ло26. Чо ве ку су 
за то до ступ на Би бли ја, али и окол ни свет као књи га (Li ber na tu rae) ко ју тре-
ба уме ти чи та ти као але го ри ју. Да би се до шло до исти не, по треб на је да кле 
и књи га све та и Све то пи смо: бе сти ја ри, пре ма Ли ке ну, пред ста вља ју упра-
во спој при ро де ство ре не бож јом ру ком, ко ја се чи та але го риј ски, и Све тог 
пи сма, ко је се у бе сти ја ри ма на во ди и ко је из ра жа ва веч не исти не. Упра во 
због ово га Ли кен не при пи су је хер ме не у тич ки про грам при ме њен у Фи зио
ло гу све том Ав гу сти ну (ко ји упо зо ра ва на опа сност од ужи ва ња у по сма тра-
њу при ро де), већ ути ца ју све тог Ам бро зи ја Ми лан ског, цр кве ном оцу и ау то-
ру Ше сто дне ва. Све ти Ам бро зи је, на и ме, по зи ва хри шћа ни на да се окре не 
ка огле да лу све та и да пра ти ета пе ко је су во ди ле ства ра њу све та: са ма при-
ро да у се би скри ва бож ју реч и, ди ве ћи се при ро ди као бож јој тва ри, хри-
шћа нин се ди ви Бо гу. По зи ва ју ћи чо ве ка да се ди ви при зо ру при ро де, све ти 
Ам бро зи је се, пре ма Ли ке ну, ре то рич ки ко ри сти бо жан ском тва ри и то 
ко ри сте ћи ство ре ња као при мер (exem plum и ima go, Rhe to ri ca ad He ren ni um, 
IV, 5, 62), по што при мер, пре ма ре то рич кој прак си, има мо гућ ност под у ча-

26 И ен ци кло пе ди ја се у сред њо ве ков ној тра ди ци ји по сма тра ла као „сли ка у огле да лу”. 
Aналогија из ме ђу књи ге и огле да ла са сто ја ла се у то ме што је ен ци кло пе ди ја схва та на као 
од раз бож јег ства ра ња све та на два на чи на, бу ду ћи да је исто вре ме но и од раз ва се ље не и 
од раз књи га ко је су о њој на пи са не (ribéMont 2002: 83–84). Ре њи је-Бо ле ро ва до да је да је 
ви ше од две сто ти не де ла у сред њем ве ку но си ло на зив Spe cu lum, што је но си ло ви со ко 
сим бо лич ко зна че ње, упу ћу ју ћи на иде ал ну сли ку, на са вр шен ство ко је тре ба до сти ћи 
(réGnier-bohLer2006: 371–372). Због то га је по јам огле да ла имао ве ли ку при ме ну у ди дак-
тич кој књи жев но сти. 
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ва ња, али и мо гућ ност да при ка зу је, об ја шња ва27. Овом ту ма че њу до при-
но си и чи ње ни ца што се у бе сти ја ри ма на ла зи мно штво илу ми на ци ја28. 
Ли кен за кљу чу је ре чи ма:

Co nju gu ant en un même li vre, com pre nant tex te et pe in tu re, la de mon
stran ce des créatu res et la se ne fi an ce de la Bi ble, la vue et l’ouïe, l’i ma ge et 
le lan ga ge, le Physi o lo gus ne vi se pas tant à tran smet tre un mes sa ge chrétien en 
se ser vant ar bi tra i re ment des fi gu res du mon de ani mal, qu’à ren dre à l’e spa ce 
vi si ble son in tel li gi bi lité et aux mystères di vins une présen ce vi su el le, littéra le 
et sen si ble, re créan t ain si le li vre du mon de per ver ti par la Chu te afin que 
l’hom me re tro u ve la pla ce pri vilégiée que Di eu lui ava it fixée dans l’U ni vers. 
Si la Bi ble sert en qu el que sor te de supplément à un li vre d’i ma ges de ve nu 
in com préhen si ble, les Bes ti a i res pro po sent la re sta u ra tion de ce li vre pa ra di-
si a que per du au se uil de l’e xi sten ce: ils en sont la re pro duc tion, et com me les 
fic ti ons de sa réfec tion – mi ro irs re co u verts de hiéroglyphes où bril le ra it 
à no u ve au le so leil de la pu is san ce in vi si ble du Ver be à tra vers l’éclat des 
en lu mi nu res. (Lucken 1994: 69)

’Спа ја ју ћи у ис тој књи зи, ко ја са др жи текст и сли ку, при каз (de mon
stran ce) тва ри и ту ма че ње (se ne fi an ce) ускла ду са Би бли јом, чу ло ви да 
и чу ло слу ха, сли ку и је зик, Фи зи о лог не слу жи то ли ко то ме да пре не се 
хри шћан ску по ру ку слу же ћи се про из вољ но фи гу ра ма из све та жи во-
ти ња, ко ли ко то ме да вра ти ви дљи вом про сто ру ин те ли ги бил ност, а 
бо жан ским тај на ма ви дљи во, до слов но и чул но осе тил но при су ство, 
об на вља ју ћи на тај на чин књи гу све та, за там ње ну чо ве ко вим па дом, 
ка ко би чо век по но во про на шао при ви ле го ван по ло жај ко ји му је Бог 
дао у уни вер зу му. Ако Би бли ја на не ки на чин слу жи то ме да до пу ни ту 
књи гу сли ка ко ја је по ста ла не до ку чи ва, Бе сти ја ри омо гу ћа ва ју по нов-
но ус по ста вља ње те рај ске књи ге, из гу бље не на са мом пра гу по сто ја ња: 
они су ње на ре про дук ци ја, и, по пут фик тив них сли ка ње ног од бле ска, 
они су и огле да ла по кри ве на хи је ро гли фи ма, у ко ји ма по но во си ја сун-
це не ви дљи ве сна ге Ре чи кроз бли ста ви сјај ми ни ја ту ра.’

Ли кен, та ко, у бе сти ја ри ма не ви ди са мо на ме ру да се би блиј ски текст 
об ја сни при род њач ким тек сто ви ма и обрат но, већ ви ди од бле сак те жње ка 
по нов ном ус по ста вља њу раз у ме ва ња ство ре ног све та, ко ји се те жио по сти-
ћи ме ђу од но сном књи ге при ро де и Све тог пи сма, ко ји, пре ма схва та њу 
сред њо ве ков ног чо ве ка, пре но се веч не исти не.

27 „L’e xem ple [...] met la cho se so us les yeux qu and il ex pri me to us les de ta ils avec tant de 
net teté que l’on pe ut, po ur ain si di re, pre sque la to uc her du do igt“, Rhe to ri ca ad He ren ni um, IV, 
62 (acharD 2012: 212). „При мер [...] при ка зу је пред мет та ко увер љи во, као да је пред очи ма, 
да ју ћи по је ди но сти о ње му са то ли ко ја сно ће да се та ко ре ћи мо же до дир ну ти пр стом.“

28 Че сто је по сто ја ње илу ми на ци ја не по сред но на ве де но у са мом тек сту бе сти ја ра. 
Из ме ђу мно гих при ме ра, на во ди мо сле де ћи: „E iço de mu strum / Par ço que sis pe ig num“ (PT, 
ст. 2365–2366) („Ово при ка зу је / Оно што је ов де на сли ка но“). Ри шар де Фур ни вал по све-
ћу је ре чи и сли ци („pa in tu re et pa ro le“, RF, 1, 15) и ути ца ју ко ји оне има ју на са зна ње и пам-
ће ње, зна ча јан део уво да сво га бе стијарa (RF, 1, 15–49).
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Иде ју о су штин ском зна ча ју кон цеп та књи ге све та за схва та ње бе сти ја ра 
Ли кен про ду бљу је 1996. го ди не у ра ду „Écri tu re et vo ca tion des Bes ti a i res“ 
(Lucken1996: 185–202), упу ћу ју ћи на зна чај би блиј ске сце не Ада мо вог име-
но ва ња жи во ти ња (1 Мој 2, 18-22), бу ду ћи да је ова сце на че сто при ка зи ва на 
као илу ми на ци ја на по чет ку бе сти ја ра. Не ки бе сти ја ри по чи њу и вер бал ним 
при ка зом ове сце не (нпр. дру га фа ми ли ја ла тин ских бе сти ја ра), што се мо же 
об ја сни ти ти ме што се ова сце на на ла зи на по чет ку књи ге о жи во ти ња ма у 
Ети мо ло ги ја ма Иси до ра Се виљ ског (Etym., XII, i, 1). Ли кен раз ма тра ути цај 
ко ји је ова те ма има ла на схва та ња кон цеп та бе сти ја ра у вре ме у ко је су 
на ста ја ли. По ла зи ште за овај рад Ли кен на ла зи у члан ку Ксе ни је Му ра то ве 
„‘Adam don ne le urs noms aux ani ma ux’. L’i co no grap hie de la scène dans l’art du 
Moyen Âge: les ma nu scrits des bes ti a i res en lu minés du XI Ie et du XI I Ie siè cle“ 
(Muratova 1977). Му ра то ва об ја шња ва зна чај ове би блиј ске те ме у вре ме 
на стан ка бе сти јарâ:

La re présen ta tion d’A dam qui don ne le urs noms aux ani ma ux symbo li se 
la ma niè re dont l’hom me a pris con sci en ce du mon de extéri e ur, qui se révèle 
à lui dans to ut son éclat ori gi nel. Se lon la Gen èse, Adam com men ce à con na i-
tre le mon de en vi ron nant par sa ren con tre avec les ani ma ux. […] « Vo ca tio 
ani ma li um » sig ni fie l’en trée en rap port de l’hom me avec la réalité ob jec ti ve 
(Muratova1977: 368–369).

’При каз Ада ма ко ји да је име на жи во ти ња ма сим бо ли зу је на чин на 
ко ји је чо век сте као свест о спо ља шњем све ту, ко ји му се от кри ва у сво-
ме пр во бит ном сја ју. Пре ма По ста њу, Адам је по чео да спо зна је окол ни 
свет сво јим су сре том са жи во ти ња ма. […] « Vo ca tio ani ma li um » озна ча-
ва ус по ста вља ње од но са чо ве ка са објек тив ном ствар но шћу.’

Да кле, жи во ти ње оте ло тво ру ју пр ве ре чи ко је је чо век ре као. Му ра то ва 
при ме ћу је да су име на жи во ти ња пр ва при ли ка у ко јој је јед на ми сао на шла 
из раз у име ну, као и пр ва упо тре ба је зи ка од стра не чо ве ка у Би бли ји, а ко ја 
из ра жа ва пр ву све сну ми сао ко ју је чо век имао, те пред ста вља пр ву ма ни фе-
ста ци ју ње го ве во ље и ње гов пр ви чин у осва ја њу све та29. Она при ме ћу је 
два зна чај на аспек та ове сце не. Нај пре, уо ча ва се раз ли ка из ме ђу чо ве ка и 
жи во ти ња: ка ко је пре ма По ста њу Бог ство рио жи во ти ње да пра ве дру штво 
чо ве ку (1 Мој 2, 18), то што се ме ђу ство ре ним жи во ти ња ма ни је на шло 
би ће слич но ње му (1 Мој 2, 20) зна чи ло је да по сто ји не пре мо сти ва раз ли ка 
из ме ђу чо ве ка и жи во ти ња. Дру ги аспект је при мат ко ји је, пре ма По ста њу, 
Бог дао чо ве ку над жи во ти ња ма (1 Мој 1, 27–28): да ју ћи име на жи вим би ћи ма, 
Адам је та ко рас по ре дио уло ге ко је ће жи во ти ње има ти у ство ре ном све ту. 
Му ра то ва об ја шња ва ве зу из ме ђу ове би блиј ске сце не и бе сти јарâ:

29 Му ра то ва (1977: 369) упу ћу је на стих из Вул га те: „Om ne enim qu od vo ca vit Adam 
ani mae vi ven tis, ip sum est no men ei us“ (Gen., 2, 19) и об ја шња ва да упо тре бље ни гла гол 
„vo ca vit“, као и гла го ли упо тре бље ни у хе бреј ском ори ги на лу и у грч ком пре во ду, упу ћу ју 
на то да је Адам по звао жи во ти ње и дао им име у исто вре ме. 
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C’est ain si que le tex te du Bes ti a i re est une ex po si ti on et une ex pli ca ti on 
déve loppées  du con te nu de la scène de l’im po si tion des noms aux ani ma ux, 
qui reflète, com me dans un mi ro ir, le sens sa cré de l’œuvre. De même que 
les bêtes se présen tent de vant Adam lor squ ’il le ur don ne le urs noms, de même 
el les pas sent en su i te de vant le lec te ur du Bes ti a i re en un défilé so len nel de 
symbo les (Muratova1977: 373).

’На тај на чин текст Бе сти ја ра пред ста вља при каз и раз ви је но об ја-
шње ње сце не да ва ња име на жи во ти ња ма, ко ја од ра жа ва, као у огле да лу, 
све ти сми сао тва ри. Она ко ка ко жи во ти ње при ла зе Ада му док им да је 
име на, та ко оне про ла зе и ис пред чи та о ца бе сти ја ра као све ча на по вор-
ка сим бо ла.’

Пре ма Му ра то вој, да кле, бе сти јар је вер бал на и сли ков на ам пли фи ка-
ци ја епи зо де име но ва ња жи во ти ња, ко јом је Адам за у зео при мат у ство ре ној 
при ро ди. Ство ре ни свет је при ка зан као да има сво је сим бо лич ко зна че ње, 
по што упу ћу је на веч не исти не.

Про у ча ва ју ћи ми ни ја ту ре ру ко пи са бе сти ја ра на ста лих у XII и XI II 
ве ку, Му ра то ва кон ста ту је да је на сред њо ве ков ном За па ду ова би блиј ска 
сце на ре ђе од дру гих сце на из По ста ња при ка зи ва на у умет но сти.Тек у XII 
и по чет ком XI II ве ка ова сце на по ста ла је че шћа30. По раст ин те ре со ва ња 
за ову сце ну у XII ве ку Му ра то ва об ја шња ва ти ме што је те о ло шка ми сао 
та да про у ча ва ла по ло жај ко ји је чо век за у зи мао у од но су на твар и у од но су 
на Бо га. Му ра то ва ука зу је на то да је и Адам у то вре ме че сто до жи вља ван 
као му драц. По што је жа нр бе сти ја ра у то вре ме у Ен гле ској био у про цва ту, 
Му ра то ва ис ти че и ути цај Ан дреа од Сен-Вик то ра, ко ји је де лао у Ен гле ској 
и ко ји је, као и дру ги при пад ни ци шко ле Сен-Вик тор, про у ча вао по ло жај 
ко ји чо век, до жи вља ван као кру на бо жан ског ства ра ња, за у зи ма у ство ре ном 
све ту. Му ра то ва, ме ђу тим, про на ла зи са мо пет бе сти ја ра у ко ји ма се на ла зи 
ова сце на. Вил јем Бранд сон Јап, про у ча ва лац илу ми на ци ја ру ко писâ бе сти-
јарâ, при ме ћу је да је сце на име но ва ња жи во ти ња од стра не Ада ма би ла 
че ста у псал ти ри ма, али да је све у куп но она че шћа уну тар бе сти јарâ не го 
ван њих. Шта ви ше, он да је спи сак два де сет ру ко пи са бе сти ја ра ко је је про-
у чио и у ко ји ма је при ка за на ова сце на: три ру ко пи са ко ји при па да ју фа ми-
ли ји H, че ти ри ру ко пи са IIA, осам IIB, је дан ру ко пис IID, три из III и је дан 
ко ји при па да IV фа ми ли ји, што ука зу је на при хва ће ност и рас про стра ње ност 
ове сце не. Не по сто ја ње ове илу ми на ци је у ру ко пи си ма ко ји при па да ју фа-
ми ли ја ма BIs и IIC Јап об ја шња ва ти ме што је те ма би ла очи глед на, а ње но 
укљу чи ва ње сма тра ви дом ком пи ла ци је (yapp 1985: 7–12). Иа ко ових илу-

30 Пр ву по ја ву ове сце на Му ра то ва на ла зи на Би бли ји из ка ро лин шке ре не сан се (Би бли
ја из Бам бер га, или Ал ку и но ва Би бли ја). Она сма тра да је мо гу ће да је ви зан тиј ски ути цај 
био зна ча јан да се ова сце на вра ти у Евро пу XII и XI II ве ка. Она пре ци зи ра и да у ви зан тиј ској 
умет но сти ова сце на ни је искључиво ту ма че на као приказ при мата чо ве ка над жи во ти ња ма. 
Об но ва ове сце не у бе сти ја ри ма се, пре ма Му ра то вој, ја вља у вре ме ко је је зна чај но за раз вој 
бе сти јарâ, а то је XII век.
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ми на ци ја не ма у ла тин ским бе сти ја ри ма BIs ни ти у фран цу ским бе сти ја-
ри ма31, Ли кен ука зу је на ру ко пис Mon бе сти ја ра PPB, ко ји по чи ње спи сом 
Ro man de la création du mon de, ou des œuvres de Di eu, на ста вља се ко смо граф-
ском по е мом Ima ge du mon de и за вр ша ва се Бе сти ја ром, што, пре ма Ли ке ну, 
по твр ђу је да бе сти ја ри има ју од ре ђе но ме сто у пред ста ви ко ју је сред њи век 
имао о ства ра њу све та и о уни вер зу му (Lucken1996: 201).

Ана ли зи ра ју ћи увод не де ло ве пр вог по гла вља XII књи ге Ети мо ло ги ја 
Иси до ра Се виљ ског (Etym., XII, i, 1), као и де ло Ра ба на Ма у ра (De na tu ra 
re rum), при ме ре из ди дак тич ке књи жев но сти сред њег ве ка (De plan ctu Na tu rae 
Але на од Ли ла, De tri bus di e bus Ху га од Све тог Вик то ра), као и бе сти ја ре 
ко ји при па да ју дру гој и пре ла зној фа ми ли ји ла тин ских бе сти ја ра, Ли кен 
до ла зи до за кључ ка да је про грам бе сти ја ра да омо гу ће чо ве ку, ко ји је, пре-
ма хри шћан ском уче њу због пра ро ди тељ ског гре ха уда љен од Бо га, да се 
вра ти у ста ње зна ња у ко ме је био пре из гнан ства из ра ја, а ко је је уоч љи во 
у Ада мо вом име но ва њу жи во ти ња. Ли кен за кљу чу је да раз у ме ва ње але го-
ри је све та, ко ју пру жа ју бе сти ја ри, при бли жа ва ју чо ве ка ста њу иде ал ног 
зна ња у ко ме је био пре пра ро ди тељ ског гре ха: 

Le Physi o lo gus, com me to us les bes ti a i res qui en sont is sus, est la co njo-
in tu re, en une se u le et même œuvre, de ce du plex li ber rédigé par la main de 
Di eu ma is que la Chu te a di visé. Com posé des sem blan ces ti res de la Na tu re 
et des se ne fi an ces rap portées à l’Écri tu re sa in te, re no u ant ain si les de ux fa ces 
du li vre du mon de, il apparaît com me une ten ta ti ve po ur re tro u ver le bes ti a i re 
qu ’A dam com po sa en nom mant les ani ma ux, et du même co up la lan gue 
ada mi que (Lucken 1996: 200). 

’Фи зи о лог, као и сви бе сти ја ри на ста ли од ње га, пред ста вља ју спој 
у јед ном истом де лу те du plex li ber, спо је не ру ком Твор ца али ко ју је Пад 
ра ста вио. Са ста вљен од пред ста ва (sem blan ces) пре у зе тих из при ро де и 
ту ма че ња (se ne fi an ces) ко је по ти чу из Све тог пи сма, на но во спа ја ју ћи 
два ли ца књи ге све та, он пред ста вља на сто ја ње да се по но во ус по ста ви 
бе сти јар ко ји је Адам са ста вио да ју ћи име на жи во ти ња ма, и у исто вре-
ме ада мов ски је зик.’

Та ко се, да кле, от кри ва чо ве ков по зив она квим ка квим га пред ста вља 
по ру ка бе сти јарâ као жан ра: да сво јом реч ју по ста не но ви Адам, да реч ју 
при пи то ми жи во ти ње раз у ме ва њем њи хо вог сим бо лич ког зна че ња, што би 
пред ста вља ло кључ ко јим ће мо ћи да се све ту, ко ји је по стао не чи так по сле 
из гна на ства из ра ја, вра ти ста ра чи тљи вост. 

31 Као ни у ла тин ским из вор ни ци ма, сце на Ада мо вог имeновања жи во ти ња ни је 
не по сред но опи са ма или илу стро ва на у фран цу ским бе сти ја ри ма. Је ди но се у Про ло гу GN 
по ми ње при мат ко ји је чо ве ку дат над жи во ти ња ма (GN, стр. 21–26). Иа ко то екс пли цит но 
ни је ре че но у дру гим бе сти ја ри ма, узи ма ју ћи у об зир ши ру пер спек ти ву сред њо ве ков ног 
схва та ња све та као књи ге при ро де и схва та ње при ро де као тва ри, ис прав но је прет по ста-
ви ти да је власт ко ја је, пре ма По ста њу, у Еден ском вр ту да та чо ве ку над жи во ти ња ма, 
би ла по ла зи шна тач ка ау торâ фран цу ских бе сти јарâ.
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Иа ко се са из ве сном ре зер вом мо же при хва ти ти об ја шње ње бе сти ја ра 
као жан ра сце ном Ада мо вог име но ва ња жи во ти ња, бу ду ћи да је не мо же 
та ко об ја сни ти и на ста нак Фи зи о ло га ко ји по ти че из вре ме на ка да је зо о морф-
на сим бо ли ка би ла при ме њи ва на и у дру гим ре ли ги ја ма, сва ка ко се овај 
жа нр у XII и XI II ве ку до жи вља вао из те пер спек ти ве. За кључ ци Му ра то ве 
и Ли ке на о то ме да бе сти ја ри об ја шња ва ју сред њо ве ков ном чо ве ку ство ре-
ни свет па ра лел но књи гом при ро де и Све тим пи смом (Li ber na tu rae и Li ber 
scrip tu rae) омо гу ћа ва ју не по сред ни је раз ма тра ње жи во ти ња из тра ди ци је 
Фи зи о ло га, ко је мо гу би ти схва ће не и у до слов ном (исто риј ском) сми слу32, 
а не са мо као по вод за да ва ње мо рал не по у ке или као ту ма че ње жи во ти ња 
чи ја се име на на ла зе у Би бли ји.

Књи жев на кри ти ка при ме њу је кон цепт књи ге при ро де за об ја шње ње 
бе сти јарâ. Ев до ки мо ва, на при мер, ука зу је на то да GN има за циљ да про-
ту ма чи књи гу при ро де, од но сно мо рал ни и бо жан ски сми сао тва ри, да ју ћи 
чи та о ци ма при мер до брог по на ша ња и упо зо ра ва ју ћи их на ло ше по на ша ње. 
Та тврд ња је још ја сни ја ка да се узме у об зир ути цај шко ле при опа ти ји Сен-
-Вик тор, ко ји Ев до ки мо ва не ис кљу чу је као мо гућ ути цај на Ги јо ма Нор ман-
диј ског: Ху го од Сен-Вик то ра је че сто ко ри стио ана ло ги ју све та са отво ре-
ном књи гом, ко ја чо ве ка во ди про гре сив но ка Бо гу. Ев до ки мо ва код Пје ра де 
Бо веа ви ше уо ча ва ег зе гет ски пра вац (evDokiMova 1998: 61, 65). И Жам-Рау-
ло ва по ла зи од то га да бе сти ја ри, као и ла пи да ри и хер ба ри ју ми, има ју за-
да так да при ка жу еле мен те ство ре ног све та, ко ји чо ве ка мо гу да по у че: „c’est 
une lec tu re de qu el qu es pa ges du grand Li vre du Mon de qui no us est of fer te là“ / 
„ту нам се ну ди чи та ње не ко ли ко стра на ве ли ке књи ге при ро де“ (jaMes-raouL 
2002: 175). Ле фе вро ва ука зу је на зна чај име но ва ња жи во ти ња од стра не 
Ада ма: „Or, de cet te réser ve sig ni fi an te [...], l’a ni mal se détac he par son ca rac tère 
d’être vi vant: être par ti cu li er qu ’A dam eut à domp ter, à do me sti qu er en le nom mant“ 
/ „А, из те ску пи не озна чи те ља [...], жи во ти ња се из два ја сво јом при ро дом 
жи вог би ћа: за себ ног би ћа ко је је Адам мо рао укро ти ти, при пи то ми ти, 
име ну ју ћи га“ (LeFèvre1985: 219). 

Да кле, але го риј ски про грам бе сти јарâ био је у функ ци ји ши рег кон-
цеп та: схва та ња све та као књи ге при ро де. Ка ко се у сред њем ве ку сма тра ло 
да се але го риј ским ту ма че њем при ро де мо же до ћи до исти не, од ко је се чо век 
уда љио по што је, пре ма хри шћан ској ве ри, из гнан из ра ја, сма тра ло се да 
при ро де жи во ти ња, она ко ка ко су при ка за не у бе сти ја ри ма, сли ка ју при ме-
ре из ство ре ног све та, а да Би бли ја по ма же у тра же њу бо жан ске и веч не исти-
не у ство ре ном све ту. На тај на чин су у бе сти ја ри ма спо је ни сред њо ве ков но 
по зна ва ње при ро де и екс пли цит но из ра же на сим бо ли ка, што је спе ци фич но 
упра во за овај жа нр.

4. закљУчак. Као ни тра ди ци ја Фи зи о ло га уоп ште узев, та ко ни фран-
цу ски бе сти ја ри не ма ју ка рак те ри сти ке ис кљу чи во при род њач ког жан ра и 

32 На зна чај до слов ног сми сла бе сти ја ра ука зу је и Фриц (FRITZ 2003).
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не вред ну ју се из те пер спек ти ве. У са мим бе сти ја ри ма под ву че на је раз ли ка 
из ме ђу при ро де и ту ма че ња (se ne fi an ce). О дво стру ком ка рак те ру ових де ла, 
при род њач ком и але го риј ском, све до че и ре чи из бе сти јарâ, ко ји не у мор но 
под вла че але го рич ну стра ну зо о ло шких при ме ра. Са мим тим бе сти ја ри из 
кор пу са ула зе у кон цепт але го риј ског ту ма че ња при ро де у сред њем ве ку. 
Ме ђу тим, са вре ме на кри ти ка не ис кљу чу је и при род њач ки аспект ово га жан-
ра, бу ду ћи да они са др же по дат ке ка кве је има ла сред њо ве ков на зо о ло ги ја. 

Фран цу ски мо ра ли зо ва ни бе сти ја ри се, да кле, ка ко у по гле ду од но са 
пре ма Би бли ји та ко и у по гле ду схва та ња и пред ста вља ња при ро де, укљу чу ју 
у оп шту пер спек ти ву тра ди ци је Фи зи о ло га, а то је да при род њач ке од ли ке 
слу же као по ла зи шна тач ка за але го риј ско и мо рал но ту ма че ње, бу ду ћи да 
се при ро да схва та ла као књи га при ме ра из ко је чо век, као вр ху нац бо жан ске 
тва ри, мо же да се под у ча ва.
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Ma ri ja M. Pa nić

UN ASPECT DU SYMBO LI SME ZO O LO GI QUE MÉDIÉVAL:  
LA RE PRÉSEN TA TION ET L’IN TER PRÉTA TION DE LA NA TU RE DANS  

LES BES TI A I RES FRANÇAIS

R é s u m é

Dans cet ar tic le l’au te ur exa mi ne cer ta ins aspects du symbo li sme zo o lo gie médiéval 
tel qu’il apparaît dans les bes ti a i res français du XII et du XI I Ie siè cle : Bes ti a i re de 
Phi lip pe de Thaon, Bes ti a i re de Gar va i se, Bes ti a i re di vin de Gu il la u me de Nor man die, 
Bes ti a i re de Pi er re de Be a u va is, Bes ti a i re du pse u do-Pi er re de Be a u va is. La ma tiè re 
zo o lo gi que est la même que dans les encyclopédi es médiéva les, ma is el le est in ter prétée 
avec une se ne fi an ce („sens caché“) ex pli ci te. Par un tel con te nu zo o lo gi que et par l’in ter-
préta tion symbo li que, les bes ti a i res par ti ci pent à la re présen ta tion et à l’ex pli ca ti on de la 
na tu re en tant que Li vre du mon de (Li ber na tu rae).
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АН ТРО ПО НИМ ЛИ ЗА У РУ СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ:  
КА РАМ ЗИН И ПУ ШКИН 

У тек сту се ба ви мо јед ним од нај у че ста ли јих књи жев них ан-
тро по ни ма у ру ској књи жев но сти, тј. име ном Ли за. Раз ви ја ју ћи 
те зу В. Н. То по ро ва, да је Ка рам зи но ва Ли за из гра ђе на ме то дом 
„по ма ка“ са тра ди ци о нал не Ли зе фран цу ских ко ме ди ја, ана ли зи ра-
мо про блем од но са име на и ли ка, ко ји по сма тра мо ана лог но се мио-
тич кој струк ту ри знак и озна че но. По ла зе ћи од хи по те зе да је име 
дру штве но-кул ту ро ло шки знак, ко јим се озна ча ва при ро да ли ка 
раз от кри ва мо опо зи ци ју дру штво и при ро да ко ја, на сле ђе на од Ж. Ж. 
Ру соа, за у зи ма зна чај но ме сто у Ка рам зи но вом ства ра ла штву. Хи-
по те за да се код Пу шки на, као Ка рам зи но вог на след ни ка и ујед но 
и ње го вог опо нен та, у из град њи књи жев ног ли ка на ру ша ва ан тро-
по ни миј ска нор ма, као и да се ау тор по и гра ва са ан тро по ни миј ским 
стан да р ди ма, та ко ђе се те ме љи на опо зи ци ји дру штво и при ро да, 
из ко је про из и ла зи и кључ на опо зи ци ја Пу шки но вог ства рала штва, 
тј. од нос фик ци ја и ствар ност. 

Кључ не ре чи: Ка рам зин, Пу шкин, ан тро по ним, име, лик, Ли за, 
„по мак“, при ро да, фик ци ја, ствар ност.

У на у ци о књи жев но сти че сто се ана ли зи ра ју име на књи жев них ли ко-
ва, прем да је књи жев на ан тро по ни ми ја јед на ре ла тив но мла да на уч на ди сци-
пли на, ко ја се по че ла раз ви ја ти тек сре ди ном ше зде се тих и по чет ком се-
дам де се тих го ди на XX ве ка. Ка ко за па жа ју, про у ча ва о ци ове те ме „основ на 
ис тра жи ва ња се кре ћу у прав цу од ре ђи ва ња се ман тич ке и функ ци о нал не 
спе ци фи ке име на у окви ру умет нич ког де ла, утвр ђи ва ња и опи си ви ња кон-
тек сту ал них и ин тер тек сту ал них ве за књи жев ног ан тро по ни ма“. Про у ча ва 
се „сте пен по ду да р но сти име на ли ка са ре ал ном ан тро по ни миј ском нор мом, 
ис тра жу је се ме сто и уло га вла сти тог име на у оп штем си сте му но ми на ци је 
ли ко ва. Ва жне и ин те ре сант не ре зул та те да је про у ча ва ње осо бе но сти име-
но ва ња ли ка и функ ци о ни са ња име на у де ли ма раз ли чи тих пра ва ца, ро до ва 



и жан ро ва“. По себ но се ис ти чу ра до ви где су „у пр вом пла ну ту ма че ња име-
на као сми са о ног је згра ли ка, вер ба ли зо ва не су шти не ју на ка де ла“ (виногра-
дова 1998: 268). Фи ло зоф ску осно ву ова квим ис тра жи ва њи ма да ју ра до ви 
П. А. Фло рен ског и А. Ф. Ло се ва.

П. А. Фло рен ски за сту па став да је име нај ва жни ја реч о ју на ку и да 
оно има по себ но зна че ње у ства ра њу књи жев ног ли ка:

„По не кад не све сно до ла зи до фо р ми ра ња ти па око име на и пе сник 
про на ла зи име осла ња ју ћи се на ин ту и ци ју не зна ју ћи ко ли ко му је оно 
дра го. Са мо ако би био при ну ђен да се ра ста не од ње га по ка за ла би се 
су штин ска нео п ход ност тог име на, као цен тра и ср ца чи та ве ства ри. 

Али, не тре ба пре у ве ли ча ва ти то не све сно пе сни ка: онo ни је пра-
ви ло. У мно гим слу ча је ви ма на дах ну ће зна шта ра ди – не са мо да се 
од ви ја уз ну жност, већ и по ла же ра чу не ну жно сти. То се од но си, и мо жда 
се пр вен стве но од но си на име на. И пи сци че сто при ме ћу ју код се бе и 
код дру гих ту функ ци ју име на –као кон струк ци је ко ја др жи сво до ве 
гра ђе ви не“ (Флоренский 1993: 10 )1.

За А. Ф. Ло сев, име је „ср це ства ри“ од но сно ова пло ће ње су шти не на-
зва ног објек та и из вор зна ња:

„... из ви ше ми са о не осно ви це су шти не ра ђа се сми сао, ра ђа се реч, 
про из и ла зи име, у свој сво јој јед на ко сти и свој не јед на ко сти са са мом 
су шти ном. У ан ти но миј ској игри су шти не и име на, ка да су обе те сфе ре 
јед ном и за у век раз ли чи те и јед ном и за у век јед на ке, ка да су шти на не-
ста је у име ну, да би се са мим ти ме по твр ди ла, и ка да име то не у су шти ни, 
да би се са мим ти ме ре а ли зо ва ло, у тој веч ној и чу де сној сми са о ној игри 
ап со лу та са са мим со бом и са чи то вим ино-би ћем са др жа на је по след ња 
тај на име но ва ња“ (лосев 1993: 880).

Ис тра жи ва ња фи ло зо фа су отво ри ла пут ка по и ма њу књи жев не струк-
ту ре „име – лик : знак – озна че но“. На ве де на про пор ци ја на и ла зи на од раз 
у про пов ско-со си ров ској те зи о уче њу о „пре дик ти ма“ у тек сту и „про мен-
љи вим“ ве ли чи на ма у се ман ти ци.

Проп је, ка ко на во ди Ј. Сте па нов, опи си вао сво је струк ту ре на син таг-
мат ском, „ди на мич ком“ пла ну и за ње га су ли ко ви са мо тач ке на кра ју (или 
на по чет ку) функ ци је, ње га је за ни ма ло да пред ста ви „функ ци ју“ она ко 
ка ко је „схва та на род“, али су га ма ло за ни ма ли ли ко ви ма да су и они од раз 
„не че га“ у све ту на ро да. Ле ви-Строс је до пу нио Про по ву те зу уче њем о 
„про мен љи вим“ ве ли чи на ма у се ман ти ци. Обе ове те о ри је узе те за јед но, 
при да љем уоп шта ва њу, от кри ва ју од ре ђе ну ве зу из ме ђу ти па „про мен љи ве“ 
и ти па „пре дик та“ (или „фук ци је“ у сми слу Про па). Дру гим ре чи ма „ти по-
ви ли ко ва“ се по ја вљу ју као но си о ци у нај ма њој ме ри не ких од го ва ра ју ћих 

1 Пре вод овог од лом ка као и свих оста лих де ло ва тек ста са ру ског је зи ка, у про зи и 
у сти ху, је сте наш – Е. Ус пен ски.
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„ти по ва пре ди ка та“ (функ ци ја), па су та ко у из ве сном сми слу „лик“ и „функ-
ци ја“ (степанов 1983: 18 ) јед но те исто. 

У скла ду са овим име ли ка је но си лац јед ног си жеа и као та кво оно 
ти пи зи ра свог вла сни ка (вла сни цу), оно му (јој) да је уоп ште ну фор му, као 
„не што што ће се не из би жнео де си ти од ре ђе ном ли цу у скла ду са ње го вом 
при ро дом“ (стеапнов 1983: 19).

Ка да ства ра лац „би ра“ име за свог ју на ка он се све сно или не све сно 
тру ди да га у одре ђе ној књи жев ној струк ту ри при ла го ди ње го вој функ ци ји, 
опи ру ћи се при том на зна ња из прет ход них тек сто ва кул ту ре, али и на под-
све сни ма те ри јал из ар се на ла ко лек тив ног пам ће ња. Ме ђу тим, мо гућ је и 
обр нут про цес, ка да ства ра лац на сто ји да из ме ни/про ме ни „функ ци ју“ и 
пре ко ли ка оства ри дру га чи ју (но ву) ве зу са ствар но шћу. 

Да кле струк ту ра „име-лик“, с јед не стра не, те жи да се у окви ру од ре-
ђе ног књи жев ног под руч ја стан да ри зу је и при ву че што ве ћи број тек сто ва 
и ства ра о ци у том слу ча ју пот по ма жу ре а ли за ци ју да те струк ту ре, гра де ћи 
сво ју есте ти ку на пре по зна ва њу и ис пу ње њу чи та о че вог хо ри зон та оче ки ва-
ња. А с дру ге стре не, да та струк ту ра има свој век, ис цр пљу је се и по ја вљу ју 
се пи сци ко ји пра ве „по мак“ (сдвиг) са стан дард не струк ту ре ка не три ви-
јал ној функ ци ји, гра де ћи есте ти ку де ла на прин ци пу „очу ђе ња“ (остра не ния) 
и из не ве ра ва њу чи та о че вог хо ри зон та оче ки ва ња. 

На уло гу име на ли ка као сво је вр сни ме ха ни зам у ства ра њу ти по ло шких 
мо де ла. ука зао је Ј. Лот ман. По ње му, име ли ка, као и сва ка „ствар“ у тек сту 
то јест све „што је у кул тур ној све сти у ве зи са од ре ђе ним зна че њем, та ји 
у се би, у за ви је ној фор ми спек тар мо гу ћих си жеа. На пре се ку тих по тен ци-
јал них мо гућ но сти и на ста је из у зет но бо гат ство тран сфор ма ци ја и пре ком-
би но ва ња си жеј них струк ту ра, ко је од ре ђу ју тра ди ци је жан ра и „си жеи 
жи во та“. Ипак, Лот ман да ље пи ше да „без гра нич ност си жеј не ра зно вр сно-
сти у кла сич ном ро ма ну, по све му су де ћи, има илу зор ни ка рак тер : кроз њу се 
отво ре но уо ча ва ју ти по ло шки мо де ли, ко ји се ре гу лар но по на вља ју“ (лотМан 
1993: 94–95).

Име Ли за се по ја ви ло у ру ској књи жев но сти осам де сетих го ди на осам-
на е стог ве ка, ка да је и от по че ла из град ња та ко зва ног Ли зи ног тек ста, ко ји 
се уз раз не мо ди фи ка ци је ре а ли зо вао то ком де вет на е стог ве ка, код Гон ча-
ро ва, Тур ге ње ва, До сто јев ског, Тол сто ја и дру гих, на ста вља ју ћи у тран сфор-
ми са ном ви ду да жи ви у „сре бр ном ве ку“ и „гво зде ном до бу“, од но сно два-
де се тим-три де се тим го ди на ма про шлог ве ка. Пре су дан ути цај на ње го во 
фор ми ра ње има ла је Но ва Ео ли за Жа на Жа ка Ру соа, де ло ко је је пред ста вља-
ло пре крет ни цу и за укуп ну европ ску књи жев ност. Ка ко пи ше То по ров: 

У ства ра њу Ли зи ног тек ста по себ но ме сто има Ео ли за, Абе ла ро ва 
дра га. С њом ће у „Ли зин“ кон текст ући те ма љу ба ви, а та ко ђе и ду шев не 
и ин те лек ту ал не од ли ке. Име је по ста ло бе смрт но у Абе ла ро вим пи сми-
ма њој и у ње ним пи сми ма Абе ла ру, и оно је по ста ло ва жан кул тур ни 
сим бол, ко ји је од ре дио оп ште е вроп ску па ра диг му ду хов них вред но сти. 
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При ча о бла го род ној де вој ци Жу ли д’Етанж, ко ја се за љу би ла у свог учи-
те ља, скром ног пле беј ца Сен-Преа, Ру со ће на зва ти „Ju lie, ou la No u vel le 
Hélo i se. Let ters de de ux amants”...“ (топоров 1995: 397)

У ру ској књи жев но сти не по сред ни на след ник Ру со о вих иде ја био је Н. В. 
Ка рам зин, а ње го ва но ве ла Јад на Ли за на ви ше ни воа ко ре спон ди ра са Но вом 
Ео ли зом. О ин тер тек сту ал ној ве зи Ка рам зи но ве но ве ле и Ру со о вог ро ма на 
пи са но је у ви ше на вра та, ме ђу тим нај де таљ ни је ис тра жи ва ње овог од но са, 
као и дру гих из во ра Јад не Ли зе дао је В. Н. То по ров у књи зи „Јад на Ли за“ 
Ка рам зи на. Оглед чи та ња, на пи са ној по во дом две сто те го ди шњи це об ја-
вљи ва ња овог де ла, ко је је ина че пр ви пут угле да ло свет 1792. По ред ли те-
рар ног под тек ста То по ров ана ли зи ра и нај ши ри књи жев ни и дру штве ни 
кон текст Јад не Ли зе, „ди а кри тич ки“ ни во при по вет ке, ви ше слој ну на ра тив-
ну струк ту ру, „исто риј ски“ план, пеј заж, ли ко ве, а та ко ђе се ба ви и пи та-
њи ма оно ма сти ке. Књи га То по ро ва по кре ну ла је и дру ге ис тра жи ва че па 
са да већ по сто ји де се так обим ни јих сту ди ја пи са них на ову те му. Ми ће мо 
се, ува жа ва ју ћи до са да шња ис тра жи ва ња и тру де ћи се да се не по на вља мо, 
углав ном ба ви ти са мо фе но ме ном од но са ли ка и име на, на сто је ћи да кроз 
ње га раз от кри је мо би нар ну струк ту ру тек ста. 

Пре ма В. Н. То по ро ву, Ка рам зин је из гра дио Ли зин лик на по е ти ци „по-
ма ка“ (сдвиг) ру ше ћи ње го ву стан да ри зо ва ну за пад но е вроп ску струк ту ру.

Ка рам зин се, би ра ју ћи за сво ју ју на ки њу, она кву ка ква је она би ла 
за ми шље на и ка квом је зна ју чи та о ци, име Ли за све сно опре де лио за ло-
мље ње не ког сте ре о ти па, за пре вла да ва ње ка но на, ко ји се фор ми рао у 
књи жев но сти и ко ји је уна пред усло вља вао то ка ква тре ба да бу де Ли за. 
Тај сте ре о тип се фор ми рао у фран цу ској књи жев но сти XVI I–X VI II ве ка, 
пре све га у дра ми, по што су се у њој упе ча тљи во ин сти ту ци о на ли зо ва ли 
ти по ви-ам плуа, с ко ји ма су би ле по ве за не од ре ђе не функ ци је. Одав де 
се он про ши рио и на дру ге жан ро ве и дру ге европ ске књи жев но сти (то-
поров 1995: 134).

Тип ска, стре о тип на ју на ки ња, Ли за, Ли зе та (Li zet te), ју на ки ња фран-
цу ске ко ме ди је, обич но је би ла слу шки ња, ком па њон ка мла де го спо ђе ко јој 
она по ма же у оства ре њу љу бав них пла но ва: 

По ма жу ћи сво јој го спо ђи у „на у ци стра сти не жне“ ни су јој стра не 
ро ман тич не аван ту ре. Ма ње од све га она је на ив на, скром на, не ви на, 
pru de rie; и из ве сна сум ња у ње ну мо рал ност пра ти овај лик од са мог 
по чет ка. Та ква Ли за је ли ше на при род них од но са са љу ди ма, не ба ви се 
обич ним по сло ви ма, већ је укљу че на у жи вот про ла зних аван ту ра, егои-
стич них ин те ре са. Књи жев не ју на ки ње, ко ји но се ово име, ка рак те ри ше 
не ка „ис трг ну тост“ из обич ног жи вот ног кон тек ста, не ка „ин тер ме ди-
јал ност“. „Жен стве ност“ код њих до би ја „јед но стра но, хи пер тро фи ра но 
раз ви ће, као да за бо ра вља на сво ју уз ви ше ну на ме ну и по ста је по вр шна, 
не ис кре на, не вер на, ла жљи ва, при твор на, са мо де ли мич но при влач на 



из ве сним шар мом ла ког од но са пре ма жи во ту и ис ку сном љу бав ном 
игром2 (топоров 1995: 140). 

Ја сно је да је ова ква Ли за у су прот но сти са из вор ним зна че њем име на. 
Ка ко су већ уста но ви ли про у ча ва о ци (топоров 1995: 395–396 и горнаков 
2010: 71) „име је вреј ског по ре кла Је ли са ве та (грч ко-ла тин ска ва ри јан та је вреј-
ског Elis he ba) је те о фор но, пре во ди се као „Бог је мо ја за кле тва“, „Бог је ње на 
за кле тва“ (Го лов чен ко). Да кле нај ста ри је кул ту ро ло шко пам ће ње име на, од 
ко јег је из ве де но име Ли за, ве зу је се за мо рал но нео ка ља ну же ну, ода ну 
по ро дич ном прин ци пу бла го сло ве ном су пру жни штву и ра ђа њу. Као та кво 
оно од го ва ра би блиј ским ли ко ви ма: Ели за бе ти (Је ли са ве ти), же ни ста ро за-
вет ног пр во све ште ни ка Аро на (Из ла зак: 6, 23) и же ни но во за вет ног све ште-
ни ка За ха ри ја, пра вед ној Је ли са ве ти, мај ци Јо ва на Кр сти те ља (Лу ка: 1, 5). 

Стан дар да на Ли за европ ске књи жев но сти XVI I–X VI II као да се пот-
пу но уда љи ла од свог са кра ли зо ва ног пра ли ка. Но, не ко пам ће ње на „без-
гре шну“ про шлост, би ло да се ис по ља ва у ви ду ла жне сра ме жљи во сти или 
ствар не збу ње но сти ју на ки ње са име ном, Ли за чу ва у свим об ли ци ма ис по-
ља ва ња. Ту дво стру кост Ли зи ног ка рак те ра до бро је осе тио Пу шкин још у 
ра ној пе сми из 1824, Ли за се пла ши љу би ти (пУШкин 1959–1962 : 2, 54).

Ли за се пла ши љу би ти.
Ни је ли то ипак об ма на?
Чу вај те се – мо же би ти,
Она је но ва Ди а на.
При та ји ла не жне стра сти–
И сти дљи вим оки ца ма
Крот ко тра жи ме ђу ва ма,
Ко би јој по мо гао па сти.
(2, 54)

Ка рам зин је, ка ко пи ше То по ров у Јад ној Ли зи, „уо би ча је ну“ Ли зу и си-
ту а ци ју у ко јој она де лу је су штин ски пре о бра зио. Он је на пра вио по мак са 
сте ре о ти па ко ји је ушао у ру ску књи жев ност кра ја осам на е стог ве ка. Са чу-
вав ши име ју на ки ње и са му си ту а ци ју, он као да их је из вр нуо на о пач ке, 
на те рав ши чи та о ца да по ве ру је у но ви лик ко ји им је пред ло жио.

Си ту а ци ја у ко јој се на ла зе обе Ли зе, тј. и стан дард на и Ка рам зи но ва, 
ве за на је за љу бав ни си же чи ја је глав на од ли ка не рав но пра ван по ло жај ак те ра 
до га ђа ја. Она је со ци јал но, ста ле шки и ма те ри јал но ин фе ри ор на у од но су 
на свог иза бра ни ка. Ка рам зи нов ска Ли за је на ив на и чи ста и као та ква вр ло 
ра њи ва у да тој си ту а ци ји, дру га, „стан дард на“ Ли за је та ко ђе ра њи ва, али, 
ка ко пи ше То по ров, „она на том угод ном свој ству све сно гра ди сво ју љу бав-
ну игру, и на ив ност и про сто ду шност у да том слу ча ју ни су ни шта дру го до 

2 Тип ску Ли зу сре ће мо у ко ме ди ји Не во ље због па ме ти, с тим што је она код Гри бо-
је до ва мо рал но уз ви ше ни ја од тра ди ци о нал не Li zet te фран цу ских ко ма да.
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ма ска, ко ја олак ша ва љу бав ну ин три гу“. Ка рам зи но ва Ли за је, „пу на по ве-
ре ња и вер на је свом је ди ном љу бље ном, док стан дард на Ли за ме ња љу бав-
ни ке и ни ком ни је вер на. За јад ну Ли зу не ма ви ше жи во та по сле по чи ње ног 
гре ха, док во двиљ ска Ли за, на про тив сми сао жи во та ви ди у не пре ста ном 
„па ду“ у ва ра њу сво јих љу бав ни ка“ (топоров 1995, 140 ).

Да кле, функ ци ја Кар мзи но ве ју на ки ње се по ме ра с по зи ци је стан дард-
не Ли зе, од но сно с ве штач ке на при род ну, без ма ске. При др жа ва ју ћи се 
Ру со о ве кон цеп ци је „при о род ног свар шен ства чо ве ка“, иде је о „уро ђе ној 
до бро ти чо ве ка“ (лотМан 1992: 65, 70). Ка рам зин гра ди лик де вој ке ко ја је 
до бра ко ли ко је до бра и при ро да ко ја је окру жу је. Ли зи на при род ност је 
не што због че га ће се у њу за љу би ти Ераст, чо век гра да, про гре са и ци ви-
ли за ци је, ко ји су, сход но Ру соу, оли че ње со ци јал ног зла. Оча ран Ли зом и 
пај за жом ње ног ло ку са он кон ста ту је да га „На ту ра зо ве у за гр љај ка сво јим 
чи стим ра до сти ма“ (Ка рам зин: Бед ная Ли за). Но, Ера сто ва љу бав пре ма 
при ро ди је по вр шна, „по ку пље на“ из по пу лар них „ру со и стич ких“ ро ма на 
и иди ла. Ка рам зин с не скри ве ном иро ни јом ко мен та ри ше Ера сто ву од лу ку 
да се вра ти у не дра при ро де: „раз ми шљао је и од лу чио се – и крај њем слу-
ча ју на од ре ђе но вре ме – да оста ви ве ли ки свет“ (Ка рам зин: Бед ная Ли за).

Ка рам зин је, ка ко пи ше Лот ман, на шав ши се пред ди ле мом: „чо век је по 
при ро ди зао – чо век је по при ро ди до бар“, био у при ли ци да би ра „из ме ђу 
ма сон ске фи ло зо фи је и ру со и зма“ (лотМан 1992: 87), и опре де лио се за по-
след ње. Ме ђу тим,он  је усво јио Ру соа у свој сло же но сти не из у зи ма ју ћи ни 
ње го ве ре ли ги о зне док три не. У том сми слу он на ла зи осло нац у уче њу о 
„ра зум но сти бо жан стве ног (тј. при род ног) по рет ка“ (лотМан 1992: 88), што 
по твр ђу је Пе смом бо жан ству, ко ја под се ћа на Ру со о во „grand Etre“:

Го спод При ро де, – бес ко нач не, 
све то ва без број них тво рац, 
би ћа ис точ ник за у век веч ни,
ср да ца нај о се тљи ви јих отац.
-------------------------------------
Бла жен ство, све тлост ду ше све та
Све ти, пре му дри, див ни Бог!“
(Ка рам зин: Пе сень Бо же ству)

У скла ду са иде јом ци ти ра не пе сме при род ност јад не Ли зе ан ти ци пи ра 
бо жан ску су шти ну и мо гло би се ре ћи да је Ка рам зин име ну сво је ју на ки ње 
вра тио ње го ву пр во бит ну пре ди кат ску функ ци ју, тј. „Ли за је она ко ја је ода-
на Бо гу“. Ме ђу тим, па ра док сал но је то, што је Ли за ко ја је по при ро ди ства ри 
ода на Бо гу, огра ни че на у ре а ли за ц и ји сво је при род но сти упра во по јав ним 
об ли ци ма бо жан ског на зе мљи. Ли зи на свест о гре ху и мо рал ном па ду ба-
зи ра на је на зна њу тек ста за ве та са Бо гом, ко ји се пу тем пре да ња пре но си 
с ко ле на на ко ле но. У том сми слу је зна чај на уло га мај ке као чу ва ри це и пре-
но си о ца тра ди ци о нал них вред но сти и оби ча ја, у ко ји ма је нај зна чај ни је 
ме сто има ју цр ква и све ти.
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В. Н. То по ров је ука зао на зна чај са кра ли зо ва ног и исто риј ског ли ка 
Је ли за ве те за ства ра ње ру ског ли ка Ли зе, али га је ипак сма трао ма њим у 
од но су на ње ну ли те рар ну ва ри јан ту. Ме ђу тим, по на шем ми шље њу, упра-
во је са крал на Је ли за ве та има ла ве ћи удео у на стан ку ка рам зи нов ске Ли зе, 
јер, не са мо што уче ству је у ње ном ства ра њу већ пред ста вља и пу но знач ни 
пан дам стан дард ној Ли зи.

По сто ји не ко ли ко ва жних тек стов них де та ља ко ји иду у при лог са крал-
ној тра ди ци ји ли ка јад не Ли зи ног. Као пр во,ва жно је то, што се у Ли зи ном 
ло ку су по ја вљу ју Си мо нов и Да ни лов ма на стир и то што се у све сти на ра-
то ра ма на стир асо ци ја тив но ве зу је за Ли зин лик:

Али нај че шће ме зи ди на ма Си*вог ма на сти ра при вла чи се ћа ње на 
гор ку суд би ну Ли зе, јад не Ли зе. Ах! во лим ства ри, ко ји до ти чу мо је ср це 
и те ра ју ме да про ли вам су зе не жне ту ге! Се дам де се ти на хва ти од ма на-
стир ских зи ди на, по крај бре зо вог шу мар ка, усред зе ле ног по ља, сто ји 
пу ста изба, без вра та без про зо ра, без по да, кров је одав но ис тру лио и 
об ру шио се. У тој из би пре три де се так го ди на жи ве ла је пре кра сна, љу-
ба зна Ли за са ста ри цом мај ком (Ка рам зин: Бед ная Ли за).

Ли зин хро но топ је ја сно од ре ђен у од но су на Си мо нов ма на стир. Она 
има се дам на ест го ди на и жи ви на се дам пу та де сет хва ти од зи ди на ма на сти-
ра. Узи ма ју ћи у об зир Ка рам зи но ва зна ња из обла сти ма сон ске (ро зен крој-
це ров ске) ми сти ке, сим бо ли ка бро је ва се дам и де сет би мо гла да ука зу је на 
Ли зи но ду хов но са вр шен ство, спо кој и пу но ћу би ћа ко ји су од ре ђе ни ма на-
стрир ским ло ку сом. Ли за, по пут не ке ис ку ше ни це „ни је ште де ла не жну 
мла дост сво ју, ни ти је ште де ла из у зет ну ле по ту сво ју, ра ди ла је дан и ноћ“, 
и мај ка је због то га на зи ва „бож јом ми ло шћу“ (Ка рам зин: Бед ная Ли за).

Ме ђу тим, сход но фи ло зо фи ји Ру соа, у осно ви ко је ле жи „про тив ста вља-
ње при род ног и не при род ног“ (лотМан 1992: 42), ма на стир ски ло кус с јед не 
стра не од ре ђу је Ли зи ну ду ховс ност, с дру ге стра не, ман стир се као про тив-
при род на ствар ност су про ста вља сло бод ној во љи Ли зе као при род ног би ћа. 

На ан ти те зу ма на стир – при ро да, ука зу је већ на са мом по чет ку но ве ле 
на ра тор ко ји се на ру ше ви на ма ста рог ма на сти ра при се ћа ми ну лих ве ре ме-
на. Он у ми сли ма ви ди стар ца ко ји се мо ли пред рас пе ћем за бр зо раз ре ше-
ње зе маљ ских око ва“ (Ка рам зин Бед ная Ли за), јер су „не ста ла сва жи вот на 
за до вољ ства, сва осе ћа ња, осим осе ћа ња бо ле сти и сла бо сти“ (Ка рам зин: 
Бед ная Ли за), на су прот ње му „мла ди мо нах про ли ва гор ке су зе из очи ју 
сво јих, су ши се и ве не, гле да ју ћи кроз ре шет ку ма на стир ског ок на на ве се ле 
пти чи це ко је сло бод но пло ве у мо ру ва зду ха“, док мо но то но зво но „на го-
ве шта ва ње го ву пре вре ме ну смрт“ (Ка рам зин: Бед ная Ли за).

Ка рам зин као ау тор, на по ре до са на ра то ром, са о се ћа са мла дим мо на-
хом, чи ја је при ро да огра ни че на зи ди на ма ма на сти ра 3. Али и при ро да у 

3 О ви ме је Ка рам зин по ста вио те ме ље ва жном мо ти ву су сре та ста рог и мла дог мо на ха 
у окви ри ма ма на стир ских зи ди на, ко ји ће се ка сни је раз ви ти и у пси хо ло шком и фи ло зоф ском 
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се би та ји зам ке не скла да у ко је ће упа сти јад на Ли за, оног тре нут ка ка да 
до жи ви пр ву љу бав, „оп шта ра дост при ро де по ста ће ту ђа ње ном ср цу“ (Ка-
рам зин: Бед ная Ли за). Ипак ни Ка рам зин, као ни ње гов пре те ча Ру со, не 
осу ђу је стра сти, на про тив, он упра во њи хо вом ду би ном ме ри сте пен по зи-
тив но сти сво је ју на ки ње. Ка сни је ће у про грам ској пе сми Про теј, или Не сла
га ња сти хо твор ца ре ћи:

Хва ли те се, му дра ци, бе стра сно шћу сво јом
И бу ди те ко ка мен у инат са мој при ро ди!
Осе ћај ност! Во лим да бу дем ро бом тво јим;
во лим да прет по ста вим за ви сност сло бо ди;
Ка да је за ви сност де ло ва ње тво је,
Сло бо да је деј ство хлад но ће без бри жне.
(Ка рам зин: Про ֳ ей, или Не со ֱ ла сия сֳи хо ֳ ворц)

Ме ђу тим, ау тор ће би ти на Ли зи ној стра ни са мо дон де док над њом бди 
бо ги ња не ви но сти, Кин фи ја, и док су ње ни за гр ља ји с дра гим „не по роч ни 
и чи сти“ (Ка рам зин: Бед ная Ли за). Али ка да се Ли за усу ди, да се у име 
стра сти окре не про тив бо жан ског у се би, од но сно, ка да са моп твр ђу ју ћи се 
у сво јој ин ди ви ду ал но сти по га зи мак си му „Ја је сам дру ги“ и „Дру ги је сте 
ја“, су бјект на ра ци је ће за у зе ти по зи ци ју ње ног су ди је.

Мај ка, чу ва ри ца древ ног пре да ња слу ти Ли зи ну про паст и под се ћа је на 
оп са ност од гу бит ка ду ше: „Мо жда би смо и за бо ра ви ли сво ју ду шу ка да из 
на ших очи ју ни ка да не би ка па ле су зе“ (Ка рам зин, Бед ная Ли за). Ме ђу тим 
Ли за је већ до не ла од лу ку: „...ах, ја ћу пре за бо ра ви ти сво ју ду шу не го ли мог 
ми лог дра гог“ – (Ка рам зин, Бед ная Ли за, кур зив Н. К.).И та од лу ка ће је 
од ве сти у смрт. Ка жња ва ју ћи Ли зу Ка рам зин и ов де сле ди Ру соа, ко ји је огра-
ни чио страст ју на ка Но ве Ело и зе бла го род ним спо соб но шћу при ла го ђа ва ња 
дру штве ном мо ра лу, с том раз ли ком што је код Ка рам зи на уто пи ја иде ал ног 
дру штва за ме ње на вер ти ка лом оби ча ја и ре ли ги је. Но, у на ве де ној пе сми он 
се пот пу но у ду ху Ру соа пи та: „Шта си био ти, чо ве че, сам са При ро дом?“ и 
од го ва ра: „Са мо се у дру штву тво ја ду ша се би по ка за ла и ср це је от по че ло 
да го во ри са ср цем“ (Ка рам зин: Про ֳ ей, или Не со ֱ ла сия сֳи хо ֳ вор ца).

Као што ви ди мо, Ка рам зи нов став о пи та њи ма при ро де и дру штва 
ни је ста лан, про мен љив је и че сто про тив ре чан. Све стан те ко ли зи је он 
раз ре ше ње исти не оста вља фи ло зо фи ма, опи ру ћи се на сен зу а ли стич ку 
те о ри ју ве зе осе ћа ња и ми сли: 

Нек фи ло зоф ис тра жу је те ри зни це под зем не
Где исти на жи ви и не ма гад ке там не 
И где се чу ва кључ При ро де од ра зу ма!
Ов де ср це го во ри, а исти на је не ма.
(Ка рам зин: Про ֳ ей, или Не со ֱ ла сия сֳи хо ֳ ворц)

сми слу, код Пу шки на (Бо рис Го ду нов) и Љер мон то ва (по е ма Мци ри), да би епо хал ну за вр-
шни цу до био у ди ја ло зи ма стар ца Зо си ме и Аљо ше Ка ра ма зо ва.
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Ипак про тив реч ност, због ко је се у пе сми Про теј, или Не сла га ња сти
хо твор ца, прав да пред чи та о ци ма обе ле жа ва и Ка рам зи нов став у оце ни 
мо рал но сти јад не Ли зе. Ње на ин стинк тив на стре мље ња су јед на ко усме ре на 
и про тив при ро де, ко ли ко су и ан ти дру штве на. По то нув ши у „мрак сво јих 
же ља“ (Ка рам зин, Бед ная Ли за) Ли за, га зи бо жан ску су шти ну при ро де. 
На кон гу бит ка не ви но сти на ра тор јој се обра ћа, као што се и Бог обра тио 
Ада му по сле по чи ње ног гре ха: „Ли за, Ли за, где је ан ђео чу вар твој? Где је 
тво ја не ви ност?“ (Ка рам зин, Бед ная Ли за). Из раз Бож јег гне ва су и бље сак 
му ње, удар гро ма, бу ра и ки ша ко ја ли је, док „због из гу бље не Ли зи не не-
ви но сти се ту је чи та ва при ро да“ (Ка рам зин, Бед ная Ли за). Но Ли зу страст 
де ли и од све га што је из ван ње не лич но сти, тј. оног си сте ма вред но сти 
оли че ног у фи гу ри мај ке – ре ли ги ја, оби ча ји, ро ди тељ ски бла го слов. Мај ка, 
ко ја не пре ста но бди над Ли зом, и стал но се мо ли и па ли све ћу ка да она од-
ла зи у град, ни је слу чај но за спала док је Ли за би ла на љу бав ном са стан ку, 
а Ли за јој, пред смрт по ру чу је „ре ци јој да сам кри ва против ње“ (Ка рам зин, 
Бед ная Ли за). Гу би так упо ри шта у си ла ма ко ја су из ван чо ве ка и ко је су 
оп ште чо ве чан ске, зна чи за пра во и гу би так упо ри шта у си ла ма ко је су уну-
тар чо ве ка, као при род ног би ћа и де ла „све та – бож јег хра ма“. Та кав гу би так 
не ми нов но во ди ка са мо ћи и оча ја њу у ко је за па да и Ли за у тре нут ку од лу ке 
да из вр ши са мо у би ство.

 Да кле мо же мо за кљу чи ти да Ка рам зи но ва Ли за, ко ли ко год пред-
ста вља „из вр ну ту“ стан дард ну Ли зу, ју на ки њу ко ја не пам ти сво је он то ло-
шко по ре кло, то ли ко је у не по сред ној ве зи са пр во бит ном Ли зом, од но сно 
оном „ко ја је ода на Бо гу“. Из те „ода но сти“ и на ста је уну тра шњи су коб, са 
са мом со бом, и спо ља шњи са све том од Пу шки но ве Та тја не, до Ане Ка ре њи-
не и пле ја де ју на ки ња До сто јев ског, ду ша рас тр за них из ме ђу ду га и љу ба ви, 
ну жно сти и сло бо де. 

Ру со ов ско-ка рам зи нов ску ин тер пре та ци ју књи жев ног ли ка у кон тек сту 
ан ти те зе при ро да-дру штво да ље раз ви ја Пу шкин, нај пре у Ју жним по е ма
ма, а за тим и у Бел ки но вим при ча ма. Про у ча ва о ци Пу шки на от кри ва ју осо-
би не јад не Ли зе код ју на ки ње Ста нич ног над зор ни ка, пет на е сто го ди шње 
за вод ни це, Ду ње4. До и ста си ту а ци ја кће ри Сам со на Ви ри на у мно го ме 
је по ду  дар на са Ли зи ном. Ду ња је та ко ђе „де те при ро де“ ко ју ће за ве сти 

4 Та ко, на при мер, о овој ве зи пи ше Л. Л. Не до зо ро ва: Али за раз ли ку од сен ти мен тал-
но-су бјек тив ног сти ла Ка рам зи но ве но ве ле Јад на Ли за са о се ћа ње пре ма опи са ним до га ђа-
ји ма је су здр жа но, што се ви ди и у це ло куп ној гра ђи де ла – си жеу, ком по зи ци ји и на чи ну 
ка рак те ри са ња ли ко ва (недозорова 1982: 55), а Д. Риц ци пи ше о „ли те рар но сти“ Ста нич
ног над зор ни ка ко ја „по ти че од епо хе сен ти мен та ли зма, Јад не Ли зе Ка рам зи на: у при чи 
Ду ње и Мин ског про у ча ва о ци ви де од зву ке при че Ли зе и Ера ста, ма да са обр ну тим зна ком 
– услед че га се Пу шки но ва при по вет ка ту ма чи као опо вр га ва ње сен ти мен та ли стич ке кон-
цеп ци је жи во та и књи жев но сти. То опо вр га ва ње по ја вљу је се са мо на кра ју при по вет ке 
(ка да на ра тор тре ћи пут до ла зи на ста ни цу) – до тог тре нут ка мо гли смо да ра чу на мо да је 
„јад на Ду ња“ – мла ђа Ли зи на се стра“ (рицци 2003).



му шка рац из гра да и та ко ђе се на ла зи у ин фе ри ор ном со ци јал ном по ло жа-
ју у од но су на свог за вод ни ка. Она је „ма ле на ко ке та“, ко ја ће „без сти да“ 
(5, 87–88) по кло ни ти по љу бац при по ве да чу, као што то чи ни сло бод на Зем-
фи ра из по е ме Ци га ни или Гор ска де вој ка, „не ви ног и ог ње ног по гле да“ (3, 
99) из Ка ва ка ског за ро бље ни ка. Пу шкин ски фи ло зоф ско-по ет ски сми сао 
про ти ву реч не су шти не при ро де, бла го дат не и чи сте као и без об зир не и 
хлад не (Эпштейн) – ова пло ћен је и у Ду њи ном ли ку. То што она та ко ла ко 
на пу шта оца и без ро ди тељ ског бла го сло ва по ла зи за „мла дим вит ким ху са-
ром“ Мин ским (5. 91) исто вре ме но је из раз ње не на ив но сти и ње не не ви но-
сти, али и, су прот но од то га, по твр да ње не без ду шно сти. Но, оно што Ду њу 
раз два ја од ка рам зи нов ске Ли зе (а и све ка сни је пу шкин ске ва ри ја ци је овог 
ли ка) је сте пре кид жи ве ве зе са уни вер зал ним, древ ним пре да њем. Ду ња 
ра сте без мај чи ног над зо ра и за раз ли ку од јад не Ли зе не ма свест о по сто-
ја њу тек ста о њој са мој. Ка ко пи ше Н. Н. Пе тру ни на: „Од су ство мај ке код 
де вој чи це ко ја ра сте по сред са бла жњи вог ве ли ког пу та, до во ди до ра не 
ко кет но сти, по љу ба ца по ћо шко ви ма, и по ри ва не ис ку сне ду ше, ко ји су од-
ре ди ли Ду њи но зе маљ ско по сто ја ње“ (петрУнина 1986: 85). 

Из тог раз ло га Пу шкин је, ве ро ват но, и ни је на звао Ли зом, већ Ду њом, 
на род ским име ном за ко ји се не ве зу је не ки прет ход ни па ра диг мат ски књи-
жев ни мо дел. Ипак на ра то ри Ду њи не при че до да ју ње ном име ну епи тет „јад-
на“, што је до во ди у ве зу са Ка рам зи но вом Ли зом. У пр вом слу ча ју та ко је 
на зи ва „на чи та ни“ ка пе тан Бел кин, а у дру гом њен отац, Сам сон Ви рин, за-
пра во ста нич ни над зор ник, ко ји је, по оце ни мно гих про у ча ва о ца овог де ла 
глав ни ју нак при по вет ке, „јер је упра во па жња ау то ра Ста нич ног над зор
ни ка усред сер ђе на на Ви ри на, а не на Ду њу“ (гиппиУс 1966: 19). Ви рин је 
ро до на чел ник „ма лог чо ве ка“, ти по ло шког ју на ка ру ске књи жев но сти ХIХ 
ве ка, ко ји је тра ги чан због со ци јал не и ста ле шке ин фе ри ор но сти. И чи тав 
кон фликт Ста нич ног над зор ни ка, ка ко ми сли Р. Н. По дуб на ја, има со ци јал ни 
ка рак тер, ко ји од ре ђу је „угао гле да ња“ (подУБная 1980: 21) и де тер ми ни ше 
со ци јал но-етич ки по ло жај по је дин ца у си сте му дру штве них од но са. Оно 
што се не укла па у кон цепт жр тве дру штве не не јед на ко сти и по ло жај ма лог 
чо ве ка је про тив реч ност ко ја се от кри ва на кра ју при по вет ке. На су прот 
чвр стом Сам со но вом ве ро ва њу да ће се Ду њин жи вот од ви ја ти по сце на ри ју 
би блиј ске при че5 о блуд ном си ну, са њом се, по ми шље њу М. О. Гер шен зо на, 
ни је де си ло ни шта слич но. „Про ла зни ки цош“ ни је од ба цио Ду њу, ни ти ју 

5 По ула ску у ку ћу Сам со на Ви ри на, док му је овај ове ра вао пут ну ис пра ву на ра тор 
се за ба вио раз гле да њем сли ка „...ко је су укра ша ва ле ње го ву сми ре ну, али уред ну оби тељ. 
На њи ма је би ла пред ста вље на при ча о блуд ном си ну: на пр вој ува же ни ста рац с кал па ком 
и у шла фро ку от пу шта уне зве ре ног мом ка, ко ји на бр зи ну при ма ње гов бла го слов и вре ћи цу 
с нов цем. На дру гој je јар ким бо ја ма пред ста вље но раз врат но по на ша ње мла дог чо ве ка: се ди 
за сто лом окру жен ла жним при ја те љи ма и раз у зда ним же на ма. Да ље, оси ро ма ше ни мла-
дић, у до њем ве шу и тро у гла стој ка пи, на па са сви ње и де ли са њи ма тр пе зу; на ње го вом 
ли цу се ви ди ду бо ка ту га и ка ја ње. На кра ју је пред ста вљен ње гов по вра так оцу, до бри ста рац 
с истим кал па ком и у истом шла фро ку ис тр ча ва му у су срет: блуд ни син сто ји на ко ле ни ма, 

728



је сна шла суд би на мно гих, „да чи сти ули це за јед но с оста лом го ми лом ка-
фан ских от пад ни ка“ (5, 94). Ду ња је по сле оче ве смр ти свра ти ла у се ло као 
„пре кра сна го спо ђа, у ше сто пре жној ко чи ји, с тро је ма лих го спо ди чи ћа, и 
с да ди љом, и с цр ним моп си ћем“ (5, 96). А што се ти че зна че ња че три сли-
ке са при ка зи ма блуд ног си на, ис под ко јих су ста ја ли „при стој ни не мач ки 
сти хо ви“, ко је су „укра ша ва ле скром ну, али уред ну оби тељ“ ста нич ног над-
зор ни ка (5, 91) – у њи хо вом са др жа ју, пре ма М. О. Гер шен зо ну, „Пу шкин 
фор ми ра – на мер но у соч ном фи ли стер ском ви ду – је дан од ста во ва оп штег 
мње ња; и тој бла го ча сти вој об ма ни, он у сво јој при по ве ци су про ста вља 
жи ву исти ну“ (герШензон 1919). Ипак, ту ма че ње М. О. Гер шен зо на, иа ко 
има до ста при ста ли ца у на уч ним кру го ви ма, ни је је ди но и не мо же до кра ја 
да де фи ни ше „из у зе тан сми са о ни и ком по зи циј ски зна чај“ (петрУнина 1986: 
80), ко ји у на ра тив ној струк ту ри овог де ла има ју сли ке блуд ног си на. Ту ма-
че њу M. O. Гер шен зо на се до не кле при дру жу је и Н. Ј. Бер ков скиј, по ње му 
Пу шкин „тип ској исти ни“ су про ста вља „по се бан слу чај“, ре кон стру и шу ћи 
„на тај на чин ин ди ви ду ал ну при чу и ста вља ју ћи под сум њу не по бит ност 
би блиј ске па ра бо ле“ (Берковский 1960: 182). А пре ма ту ма че њу Ј. Се ле зне ва 
упра во те „не ви не сли ке“ пре во де Пу шки но ву при по вет ку из „со ци јал ног 
у фи ло зоф ски план“, иа ко пи сац на рав но, не ин тер пре ти ра „веч ни си же“, 
већ са мо као да „про ве ра ва“ обич ни слу чај из жи во та свог вре ме на у оп штем 
кон тек сту „веч но сти“ (селезенeв 1974: 437).

Са ста но ви шта на ше ана ли зе нај бит ни ја је опо зи ци ја из ме ђу би блиј ске 
при че, као тек ста, тј. услов ног кул ту ро ло шког зна ка и при род ног жи во та, 
ко ји су ов де су про ста вље ни ана лог но „ма на сти ру“ и „при ро ди“ из Кар мзи-
но ве Јад не Ли зе. С јед не стра не на сле ђе, пре да ње, оби чај но пра во, а с дру ге 
при род на жуд ња, ин стик ти, сло бод на во ља. Су дар два ју „рав но прав них си ла, 
код ко јег по ги би ја јед не не уве ћа ва етич ке вред но сти дру ге“ (платонов 1937: 
57) до вео је, ка ко ми сли Н. Н. Пе тру ни на „до тра ге ди је“ (петрУнина 1987: 
94) и ста нич ног над зор ни ка и ње го ву кћер. Мо гло би се, из ме ђу оста лог, 
ре ћи да Сам сон стра да и за то што ње го ва ве ра ни је не по сред на већ дис кур-
зив на. Он при ма би блиј ски текст пре ко ва шар ских сли ка и „при стој них 
не мач ких сти хо ва“. С дру ге стра не ни Ду њи на суд би на ни је из ве сна, и Пе-
тру ни на с пра вом твр ди да ми на кра ју не зна мо ка ква ће њу суд би на сна ћи 
у бу дућ но сти. Да ли ће Мин ски ис пу ни ти обе ћа ње, датo уз „ча сну реч“ 
Сам со ну Ви ри ну, да „не ће оста ви ти“ Ду њу и да ће она „би ти срећ на“ (5, 93) 
или ће, по пут мно гих „да ма с ка ме ли ја ма“, ка да мла ђа ни ху сар ста са за же-
нид бу и она би ти од ба че на. Но, по све му су де ћи крај ња Ду њи на суд би на и 
ни је би ла ва жна за Пу шки на, ко ли ко му је би ла ва жна „про ве ра“ функ цио-
нал но сти би блиј ског тек ста. Јер, Ду ња ма ка ко би ла по ча ство ва на од стра не 
свог љу бав ни ка, ипак ни је из бе гла суд би ну, мо жда и го ру не го што је суд би на 
блуд ног си на, о че му све до че ње на ту га и бол при по вра та ку у очев дом, где 

у пер спек ти ви ку вар ко ље ухра ње но те ле, а ста ри ји брат пи та слу ге, шта је раз лог та кве 
ра до сти. Ис под сва ке сли ке сам про чи тао при стој не не мач ке сти хо ве“ (5, 88). 
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за ти че са мо гроб, на ко ји је, по ре чи ма „ри ђег деч ки ћа у ри та ма“ (тре ћег на-
ра то ра Пу шки но вог ре мек де ла)6, „ле гла и ду го ле жа ла“ (пУШкин: 5, 97).

Ду ња из Ста нич ног над зор ни ка уско је по ве за на са пу шкин ским Ли-
за ма из при по ве да ка на ста лих око три де се те го ди не, вре ме на ка да су на пи-
са не и дру ге Бел ки но ве при че. Пу шкин да ље раз ви ја лик Ли зе у прав цу де-
ми сти фи ка ци је ка рам зи нов ског сен ти мен тал но-ро ман ти чар ског дис кур са, 
ли ша ва ју ћи ју на ки њу са име ном Ли за оре о ла тра гич не смр ти. Пр ви по ку шај 
де ми то ло ги за ци је Ли зи ног тек ста за по чео је у не до вр ше ном Ро ма ну у пи сми
ма. Већ из са ме епи сто лар не фор ме мо же се за кљу чи ти да је Пу шки но ва 
на ме ра би ла да по ред Ка рам зи на у под текст при по вет ке укљу чи и Ру со о ву 
Но ву Ело и зу. И ов де, као и у Ста нич ном над зор ни ку про та го нист ки ња при че 
не ма мај ку. Овај мо тив се че сто сре ће код Пу шки на, и ка ко пи ше Пе тру ни на:

Ипак, упор но вра ћа ње Пу шки на-про за и сте ли ку де вој ке ко ја је 
од ра сла без бри жно-зах тев не и не жне ма те рин ске за шти те, ве ро ват но 
ни је слу чај но ни у Ара пи ну Пе тра Ве ли ког, где је мо тив до спео из по ро-
дич них успо ме на, ни у при чи Зи на и де Вољ ске, ни у бол дин ским при-
ча ма, и – ка сни је – у Ру сал ки, Ду бров ском и, на по кон, у Пи ко вој да ми 
(петрУнина 1987: 85).

Та ко је и Ли за из Ро ма на у пи сми ма вас пи та ни ца, ко ја ра сте на ту ђем 
хле бу код из ве сне гро фи це Ав до тје Ан дре јев не. У пи сму при ја те љи ци, Са ши, 
она се ја да на свој по ло жај:

За ви сност мог по ло жа ја ми је увек би ла те шка. На рав но, Ав до тја 
Ан дре је ва ме ни је одва ја ла од сво је не ћа ке. Али у ку ћи сам ја ипак би ла 
вас пи та ни ца.[...]Не мо жеш ни да пој миш, ко ли ко је мно го гор ких сит ни ца 
не рас ки ди во по ве за но са тим зва њем- пи ше она сво јој ко ре спон дент ки-
њи Са ши. – Реч ју, би ла сам нај не срећ ни је ство ре ње (Пу шкин: Ро ман в 
ֲисьмах, 5, 475).

Но, као и Ка рам зи но ва Ли за она је све сна „тек ста о са мој се би“, од но-
сно све сна је свог со ци јал ног ста ту са, ко ји пред ста вља не пре мо сти ву ба ри-
је ру за ре а ли за ци ју љу бав ног си жеа:

Мај чи це! Мај чи це! Ка ко то мо же би ти. Он је го спо дин, а ја сам 
се љан ка... (Ка рам зин: Бед ная Ли за)

Он ће ус пе ти да за до би је мо ју љу бав, мо је при зна ње, – а онад ће 
раз ми сли ти, схва ти ће да му се же нид ба не ис пла ти, сми сли ће не што и 
оти ћи ће, оста ви ће ме –а ја... О, ка ква ужа сна бу дућ ност! (5,476).

Пу шки но ва Ли за ве ру је да је ње на сум ња оправ да на иа ко јој пред ви ђа-
ња ни су за сно ва на на жи вот ном већ са мо на књи шком ис ку ству. Она по ре ди 

6 Идеј ни план Бел ки но вих при ча  знат но од ре ђу је њи хо ва сло же на на ра тор ска струк ту ра, 
ко ја до ста обра ђи ва на у на у ци о књи жев но сти. 



се бе са Кла ри сом, ју на ки њом по пу лар ног Ри чард со но вог ро ма на, а о му шкар-
ци ма су ди на осно ву ни шта ма ње по зна тих ли те рар них ју на ка, Ло вла са и 
Адол фа, из во де ћи за кљу чак ко ји би се мо гао при пи са ти и са мом Пу шки ну:

Шта има за јед нич ког из ме ђу Ло вла са и Адол фа? Док се уло га же не 
уоп ште ни је про ме ни ла. Кла ри са, из у зи ма ју ћи ста рин ске кник се не, ипак 
ли чи на ју на ки њу са вре ме них ро ма на. Ни је ли то за то што код му шка-
ра ца жуд ња пре ма су прот ном по лу за ви си од мо де и тре нут ног мне ња... 
а код же на се за сни ва на осе ћа њу и на при ро ди ко ји су веч ни (5,478; кур-
зив наш – Е. У).

При ро да по но во као и код Ка рам зи на, скри ва кљу че ве за ум ско ра све-
тља ва ње од но са ме ђу по ло ви ма. Ме ђу тим, та при ро да је за Пу шки на јед на ко 
бла га и бла го род на, ко ли ко и опа сна. „У њој се су сре ћу сми ре ње и нео б у зда-
ност, ту га и про све тље ње, крот кост је се њег уве ну ћа и де мон ска обест ме ћа ве“ 
(сУхарев 2014). Та ко се но ва, пу шкин ска Ли за на ла зи пред ди ле мом да би ра 
из ме ђу по зна тог на ра ти ва или да за ро ни у не по зна то и по ку ша да из гра ди 
соп стве ни дис курс. 

Пу шкин, ме ђу тим ни је до вр шио Ро ман у пи сми ма. Је дан од раз ло га 
од у ста ја ња од овог де ла мо гао би би ти и тај, што за по че та ис по вед на фор ма 
ни је до зво ља ва ла да се пре ва зи ђе сен ти мен тал но-ро ман ти чар ски дис курс 
за ми шље ног си жеа, док је књи жев ни про грам Пу шки на три де се тих го ди на 
зах те вао по ле ми ку са сти лом прет ход них епо ха и по мак у тра га њу за но вим 
фор ма ма 7.

Упра во тај „по мак“, оне о би ча ва ње стан дар ног ро ман ти чар ског дис кур-
са на вео је Пу шки но вог при ја те ља, пе сни ка Кју хељ бе ке ра да се, чи та ју ћи 
Бел ки но ве при че, од ср ца сме је, а дру гог пе сни ко вог при ја те ља, пе сни ка 
Ба ра тин ског да се „тр за и ба тр га“ (головин 2011: 119). Ако је „Ли зин текст“ 
у Ста нич ном над зор ни ку при кри вен, за о де нут у фи ну иро ни ју, отво ре но по-
и гра ва ње са њим из ла зи у пр ви план дру ге при по вет ке на ве де ног ци клу са, 
Го спо ђи ци – се љан ки. Ов де је ју на ки ња на зва на Ли зом са не скри ве ном на-
ме ром да при зо ве из пам ће ња ка рам зи новску Ли зу, и не са мо њу, не го и њен 
стан дард ни пан дам, Ели за бе ту – Бет си, ју на ки њу ен гле ских ро ма на. О двој-
ству Ли зи ног ли ка пи ше Г. А. Го лов чен ко:

Пр ви на црт за си же Го спо ђи цесе љан ке већ од ра жа ва „двој ство“ 
ње го ве ју на ки ње. О че му све до чи цр теж ко ји се по ја вио у Пу шки но вој 
бе ле жни ци 3. мар та 1830. Ду жи ном чи та вог ли ста на цр та на је го спо ђи ца 
у шет њи, а ис под ње два сје ди ње на иден тич на жен ска про фи ла, (ко ја 

7 Код са вре ме них про у ча ва ла ца по сто ји сум ња у до ми на ци ју па ро дич ног дис кур са 
Бел ки но вих при ча. На при мер, Н. Н. Пе тру ни на је ка те го рич на у сво јим ста во ви ма: „Би ло 
је вре ме ка да се „па ро ди ра ње“ сен ти мен тал но-ро ман ти чар ских си жеа и мо ти ва сма тра ло 
по кре тач ким па то сом Бел ки но вих при ча, ме ђу тим та кво ту ма че ње је не ис то риј ско и ба зи ра 
се на упро шће ном чи та њу „бол дин ских при чи ца“ (петрУнина 1987: 90).

731



732

под се ћа ју на дво ли ког Ја ну са), из над јед ног од њих овлаш је на гла шен 
вен чић од цве ћа; нат пи са на из над цр те жа фра за гла си: „У јед ној од ју-
жних гу бер ни ја“ (Го лов чен ко).

Се дам на е сто го ди шња Ли за Му ром ска ко ри сти си же ка рам зин ског Ли
зи ног тек ста као пред ло жак за игру у ко ју ће уву ћи мла дог Алек се ја Бе ре-
сто ва. Ли за се ма ски ра у се љан чи цу Аку ли ну и у шу мар ку пре сре ће мла дог 
го спо ди на, ко ји ће се као по уна пред на пи са ном сце на ри ју за љу би ти у њу. 
Ли те рар ни текст дик ти ра осе ћа ња и по на ша ње ју на ка при по вет ке, ка ко 
за па жа Ви но гра дов „ми сли ју на ка и ју на ки ње се на ла зе под ути ца јем књи-
жев них узо ра. Алек сеј ми сли и осе ћа сход но сен ти мен тал ном кли шеу го спо-
ди на, ко ји се за љу био у јад ну се љан чи цу Аку ли ну, а Ли за ми сли и осе ћа 
по пут ро ман ти чар ске ју на ки ње у ду ху Вал те ра Ско та“ (виноградов 1941: 
557). Чи та ва при по вет ка се гра ди на прин ци пу игре и глу ме у ко ју су уву-
че ни и сви оста ли ли ко ви, оче ви обо је мла дих, Ли зи на да ди ља Мисс Жек сон 
и слу шки ња, тј. пра ва Аку ли на. Рад ња при по вет ке до сти же кул ми на ци ју у 
тре нут ку ка да се у по се ту Му ром ским на ја ве отац и син Бе ре сто ви и ство ре 
се усло ви да „игра“ бу де раз от кри ве на. Та да Ли за пред у зи ма но ве ко ра ке и 
по но во се ма ски ра, али ово га пу та, пот пу но су прот но јад ној се љан чи ци, у 
на пу де ри са ну и ушто гље ну Бет си. По сле су сре та са дра гим под још јед ном 
ма ском Ли за до ла зи у без из ла зну си ту а ци ју, ни ти има до вољ но хра бро сти 
да от кри је исти ну, ни ти има ви ше про сто ра за игру. Циљ ње ног ма ски ра ња 
ни је би ло за во ђе ње под ве лом не ви но сти, већ ка ко пи ше В. В. Ги пи ус, њој је 
та „игра-исти на“ би ла по треб на да у се би и у свом иза бра ни ку раз от кри је 
„истин ско“, а не „ла жно на че ло“ (гиппиУс 1966: 2). Ме ђу тим, Ли зи је за пре-
ти ла опа сност да се исти на ни кад не от кри је и да она по ста не жр тва соп стве-
ног тек ста. Ипак Пу шкин и ов де, као и у Ка пе та но вој кће ри, или Ме ћа ви 
до пу шта слу ча ју да за мр ше ну си жеј ну си ту а ци ју ре ши у ко рист дво је за љу-
бље них, од но сно у ко рист „при род не мо рал но сти“ (Лот ман). Да кле, у игри 
тек ста и ствар но сти, где се ју на ки ња кри је иза два раз ли чи та тек ста из ра ња 
ствар ност ко ја пру жа мо гућ ност ре а ли за ци ји и тре ћег Ли зи ног тек ста, тј. 
могућ ност да се, као бла го сло ве на су пру га вра ти искон ском зна че њу свог 
име на. 

Са ка рам зи нов ским Ли зи ним тек стом Пу шкин во ди нај сло же ни ји ди-
ја лог Пи ко вој да ми. На по ме на да ста ра кне ги ња, Ана Фе до тов на не во ли 
сен ти мен тал не ро ма не у ко ји ма се то пе мла де де вој ке пред ста вља си гур ну 
спо ну са но ве лом Јад на Ли за, као и по у здан тек сто ло шки оквир за пор трет 
глав не ју на ки ње. Мо же се прет по ста ви ти да је су ро ва ста ра тељ ка из би ла 
из гла ве сво јој вас пи та ни ци ро ман ти чар ске љу бав не ма шта ри је и да Ли зи 
ни ка да не ће па сти на па мет да ско чи у во ду због из гу бље не љу ба ви. Ипак 
Ли зу Пи ко ве да ме са Ка рам зи но вом Ли зом ве зу је низ зна ко ва. Као пр во, обе 
су Ива нов не што не дво сми сле но ука зу је на исто ге не о ло шко ста бло, ко је 
по ти че од Ива на, име на ка рак те ри стич ног за ру ски на ци о нал ни тип. За јед-
нич ка им је и си ту а ци ја, на ко ју је ука зао То по ров, су сре та са дра гим, ко јег 
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ће угле да ти „кроз про зор“. Нај зад, за раз ли ку од свих до сад по ме ну тих 
пу шкин ских Ли за ју на ки ња Пи ко ве да ме је ве зи ља, што је та ко ђе до во ди у 
ве зу са „пле ти љом“ – јад ном Ли зом, али је и чи ни ро до на чел ни цом по то њих 
Ли за (Тур ге њев, Тол стој), код ко јих ће овај мо тив, као знак жен ске тр пе љи-
во сти и сми ре ња, још ви ше до ћи до из ра жа ја. Ипак Ли зу Пи ко ве да ме бит но 
раз два ја од ка рам зин ске Ли зе но ва си ту а ци ја, од но сно то што не ра сте под 
окри љем бри жне мај ке, већ је као и Ли за Ро ма на у пи сми ма вас пи та ни ца 
бо га те кне ги ње. Ако је ка рам зин ска Ли за до су сре та са Ера стом си ро ма шна, 
он а је ипак без бри жна, док је ова дру га Ли за „пре не срећ но ство ре ње“ и „кућ-
на му че ни ца“ (5, 240). Не рав но пра ван дру штве ни по ло жај на чи нио је од ње 
„са мо љу би ву“ осо бу ли ше ну оре о ла ро ман ти чар ске жуд ње за дра гим. Пси-
хо ло шки је оправ да но то што бу ду ћи „све сна свог по ло жа ја“ – „гле да с 
не стр пље њем око се бе че ка ју ћи свог из ба ви те ља“ (5, 241). Гер ма на, на рав но, 
не ин те ре су је ствар на при ро да Ли зи них осе ћа ња, за ње га је бит но да се она 
укла па у ње му по зна ти текст сен ти мен тал ног ро ма на по ко јем ће спро ве-
сти у де ло свој план и из ву ћи из гро фи це тај ну три ју ка ра та. Ипак, игра слу-
ча ја и фа ту ма не мо же се пред ви де ти. Гер ман, ко ји је са мо хтео да за пла ши 
кне ги њу, ипак је уби ја стра хом. Гер ман је крив за гро фи чи ну смрт, али је 
кри ва и она ко ја му је, на да ју ћи се љу бав ном са стан ку (без об зи ра на ње гов 
ми сте ри о зни про лаз кроз „за тво ре на вра та“ – Бочаров 2011), ипак омо гу ћи ла 
ула зак у ку ћу:

„Јад на вас пи та ни ца ни ја би ла ни шта дру го до сле па по моћ ни ца 
раз бој ни ку, уби ци сво је ста ре до бро твор ке!... Гор ко је за пла ка ла у свом 
по зном и муч ном ка ја њу“ (5, 253 ). 

За пра во „сле па по моћ ни ца“ она је би ла као не хо тич ни ак тер по зна тог 
Ли зи ног тек ста. Ка да се фик ци ја за вр ши ла и ка да је на сту пи ла уо би ча је на 
сва ко дне ви ца, оп те ре ће ни ма штом Гер ман ни је и здр жао, по лу део је, а Ли за 
је по бе ди ла и страст и муч но ка ја ње. Њен жи вот ће по сле ста ри чи не смр ти 
по те ћи по пред ви ди вој и про за ич ној ко ло те чи ни. Са вре ме на ис тра жи тељ ка 
Пу шки но вог тек ста, Ола га Шчер би на је у пра ву ка да твр ди, да у за кључ ку 
Пи ко ве да ме у ве зи са Ли зи ном суд би ном, Пу шкин „не алу ди ра ни на шта 
не по зна то, већ се ра ди о нај чи сти јој иро ни ји и сар ка зму“. По све му су де ћи, 
„вр ло љу ба зни мла ди чо век“ за ко јег се Ли за уда ла има „по при лич но бо гат-
ство“, ко је по ти че од гро фи чи ног нов ца. Јер он је син управ ни ка гро фи чи-
ног има ња, да кле је дан је од оне „мно го број не че ља ди ко ји су не пре кид но 
пот кра да ли уми ру ћу гро фи цу“ (ЩерБина 2008). Вр ху нац иро ни је са др жи 
крат ка на по ме на, да код Ли зе жи ви ње на „си ро ма шна ро ђа ка“, што на го ве-
шта ва још јед ну ју на ки њу у не пре кид ном лан цу при чи о јед ној де вој ци 
пле беј ског по ре кла за љу бље ној у ари сто кра ту

У за кључ ку мо же мо ре ћи да тран сфор ма ци ја књи жев ног ан тро по ни ма 
у кон крет ном тек сту на ста је као ре зул тат уза јам ног де ло ва ња ње го вих по-
тен ци јал них услов но-си жеј них зна че ња са „си же и ма жи во та“. Ка рам зин је 



тво рац Ли зи ног тек ста као ти по ло шког мо де ла ко ји је,што се ти че жи во та, 
упо ри ште имао у ре ал ном по ло жа ју же не кра ја XVI II и по чет ка XIX, док је 
кон крет но та и та ква Ли за, као ре ал ни лик те шко за ми сли ва. Ме ђу тим, по-
сле ди це на стан ка Ли зи ног тек ста би ле су да ло ко се жне и по књи жев ност 
и по жи вот. По пу лар ност Ка рам зи но ве но ве ле по ро ди ла је ве ли ки број ви ше 
или ма ње успе шних ли те рар них по дра жа ва ла ца, чи је се де ло ва ње у јед ном 
исто риј ском тре нут ку опа сно при бли жи ло по губ ном ути ца ју фик ци је на 
ствар ност. „Са мо у би ство“ ко је се ов де по ја ви ло као ли те рар на но ви на, го то-
во да је по ста лоо мод ни хир не срећ них ими та тор ки сен ти мен тал но-ро ман-
ти чар ске ју на ки ње са име ном Ли за. Пу шкин, ко ји је имао оби чај да на зи ва 
се бе „пе сни ком ствар но сти“ (лотМан 1995: 47) и чи ји је про грам ски за да так 
би ло ру ше ње књи жев них ка но на, имао је не пре кид но по сла са су протставља-
њем ли те ра ту ре и жи во та, да би на вр хун цу ства ра ла штва до шао до за кључ ка 
да је од „ни ских исти на“ бо ља „уз ви ше на об ма на“ (2, 319). Ме ђу тим, ова кон-
стата ци ја ће не ма ли број пу та би ти под вр га ва на про ве ри, па та ко и у слу ча ју 
Ли зи ног тек ста. У Ста нич ном над зор ни ку на ме ће се за кљу чак да „уз ви ше-
на об ма на“ не мо ра би ти об ма на и да исти на не мо ра оба ве зно би ти „ни ска“. 
Ако је Ду ња и по ста ла ак тер Ли зи ног тек ста не зна чи да сре ћа ни је мо гу ћа 
и да се не мо же из во је ва ти, али та сре ћа има сво ју це ну. У Го спо ђи цисе љан
ки фик ци ја, тј. из ми шље ни Ли зин текст по ста је сред ство у осва ја њу сре ће, 
што ни ма ло ни је про тив но пи шче вом по гле ду на свет. Ипак, и у пр вом и 
дру гом слу ча ју тре ба има ти у ви ду да су ове при по вет ке на ста ле у вре ме 
ка да је и сам Пу шкин ра дио на оства ре њу соп стве не сре ће, тј. ка да је сву 
сво ју сна гу усме рио на до би ја ње ру ке оча ра ва ју ће На та ли је Ни ко ла јев не 
Гон ча ро ве. Од ба цив ши „ро ман ти чар ске фло ску ле“ о „про за ич но сти бра ка“ 
Пу шкин је „ро ман ти чар ску иде ју пат ње“ про гла сио ба нал ном и су про ста вио 
јој је ствар ност „јед но став не људ ске сре ће“ на ко ју, да ка ко, „пра во има ју и 
пе сни ци“ (лотМан 1995: 120). Ме ђу тим, 1934, ка да је на ста ла Пи ко ва да ма, 
Пу шкин је био муж и отац ко ји је мо рао да се бо ри за ег зи стен ци ју и очу-
ва ње по ро дич ног гне зда. Ствар ност са сво јим „ни ским исти на ма“, ово га 
пу та је три јум фо ва ла над „оча ра ва ју ћом об ма ном“. „Пу шкин је не го до вао 
про тив то га што је ње гов лич ни жи вот по стао пред мет пр ља вих ига ра ко је 
су ис про во ци ра ле екс пло зи ју свет ских сплет ки“ (лотМан 1995: 178), и око 
се бе је ви део „од су ство дру штве ног мне ња“ и „ци нич но пре зре ње пре ма 
ми сли ма и до сто јан ству по је дин ца“ (лотМан 1995: 179). У скла ду са ова квим 
ду шев ним ста њем је и ан ти но ми ја ка те го ри ја ствар ност – об ма на ко ји ма се 
ус по ста вља би нар на струк ту ра Пи ко ве да ме. Ли зин текст, као и у Го спо
ђи ци се љан ки, има функ ци ју не ког фик ци о нал ног мо де ла, ша бло на ко јим 
се Гер ман ко ри сти ка ко би, при до бив ши Ли зу, ре а ли зо вао сво ју ра чу ни цу 
(рас чет), а, сдру ге стра не, као што смо ви де ли, ни Ли за без ра чу ни це не 
сту па у ве зу са Гер ма ном. Ма ги ја „об ма не“ де лу је на Гер ма на јед на ко као 
и на Ли зу. Он јој пи ше све стра сни ја пи сма и Ли за му све стра сни је од го-
ва ра. Ипак на кра ју над „уз ви ше ном фик ци јом“ три јум фу је „ту шта и тма 
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ни ских исти на“ и из гле да да без „ср ца“8 оста ју и рас па ме ће ни Гер ман, јед на ко 
као и про ра чу на та Ли за. 
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Ени са М. Ус пен ски

АН ТРО ПО НИМ ЛИ ЗА В РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ: КА РАМ ЗИН И ПУ ШКИН

Р е з ю м е

Осно вой для на стоящей ра боты нам по слу жи ли утвер жде ния фи ло со фов 
Фло рен ско го и Ло се ва, ко торые в по след ствии были усво ены се ми о ти ка ми и ли те-
ра ту ро ве да ми (Ю. М. Лот ман), о том что выбор име ни опре деляет функ цию ге роя 
ли те ра тур но го про из ве де ния. Учитывая от крыти е В. Н. То по ро ва о стан дар ти за ции 
ан тро по ни ма Ли за в рус ской ли те ра ту ре на осно ве „сдви га“: c „ис кус ствен ной“ 
Лизы фран цуз ских ко ме дий на при род ную, не ис кус ствен ную ге ро иню, мы на ше 
ис сле до ва ние про ве ли в фо ку се взи мосвязи / вза и мо о бу сло влен но сти ка те го рий 
„при ро да“ и „не-при ро да“. При ни мая во вни ма ние влияние ко то рое в сфе ре по ни-
ма ния при роды на В. Н. Карамзинa ока зал Ж. Ж. Рус со, мы при шли к выво ду что 
для Ка рам зи на при ро да оста ется тайной, то есть что он ко ле блется ме жду ее бо-
же ствен ной и не бо же ствен ной сущностью. А. С. Пу шкин, на след ник В. Н. Ка рам-
зи на во мно гих сфе рах твор че ства, стро ит жен ские образы с име нем Ли за на ба зе 
двойствен но сти при род ная–ис кус свен ная. Та кая схе ма да ет ключи к рас крытию 
од ной из основных оп по зи ци онных ка те го рий твор че ства Пу шки на, управляющих 
сюжет но-ком по зи ци онными по стро е ниями  его про из ве де ний: „вымысел“ и „действи-
тельность“.

Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду
Фа кул тет драм ских умет но сти
Ка те дра за те о ри ју и исто ри ју драм ских умет но сти
eni sa.us pen ski@g mail.co m
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UDC 821.163.41-94.09 Stajić V.

Др Зо ри ца П. Ха џић

КРОЗ ТАМ НИЧ КЕ ДНЕВ НИ КЕ ЈЕД НОГ УЗНИ КА. 
ВА СА СТА ЈИЋ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ*

У ра ду се да је пре глед и ту ма че ње Ста ји ће вих днев ни ка во-
ђе них то ком Пр вог свет ског ра та. Утам ни че ни Ста јић бе ле жио је 
у овим днев ни ци ма сво ја раз ми шља ња о рат ним при ли ка ма, књи-
жев но сти, књи жев ни ци ма, соп стве ном жи во ту... Днев нич ки за пи-
си, об ја вље ни и нео бја вље ни тек сто ви по све ће ни Пр вом свет ском 
ра ту као и са чу ва на пре пи ска, пру жа ју дра го цен увид у че ти ри 
там нич ке го ди не Ва се Ста ји ћа и осве тља ва ју ма ло по зна ту стра ну 
ње го ве лич но сти. 

Кључ не ре чи: Ва са Ста јић, Ве ли ки рат, там ни ца, ру ко пис, днев-
ни ци.

„По след њи апо стол ста ре Вој во ди не“, Ва са Ста јић (Мокрин, 1878 – Нови 
Сад, 1947), био је пи сац, фи ло зоф, про фе сор, исто ри чар, по ли тич ки рад ник, 
пу бли ци ста...Шко ло вао се у род ном Мо кри ну, Ве ли кој Ки кин ди, Кар лов-
ци ма, Се њу, Бу дим пе шти, Лај пци гу и Па ри зу. Жи вот га је слу жбом во дио у 
Па крац, Пље вља, Сом бор, Пан че во, Но ви Сад, Су бо ти цу... На пи сао је пре ко 
два де се так књи га,1 при ре дио де ла Лу ки ја на Му шиц ког, До си те ја Об ра до ви ћа, 

* Рад је на стао као део на уч ног про јек та 178005 чи ји је ру ко во ди лац проф. др Го ран 
Ра и че вић, а ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли-
ке Ср би је.

Је дан но вин ски чла нак Ми ла на Ка ша ни на из 1918. го ди не, по све ћен Ва си Ста ји ћу, 
на сло вљен је Ми сли јед ног узни ка. Ва са Ста јић. У увод ном де лу Ка ша нин је об ја вио фраг-
мен те из пи са ма ко ја му је Ста јић слао док је био узник-ро би јаш у Ила ви. Због то га је у 
на сло ву ово га ра да сво је ме сто про на шла реч „узник“; са том раз ли ком што ће рад би ти по-
све ћен днев нич ким за пи си ма Ва се Ста ји ћа. У сва ком слу ча ју, за јед нич ки име ни тељ Ка ша-
ни но вог пи са ња и ово га ра да је сте под се ћа ње на Ва су Ста ји ћа.

1 На бро ја ћу са мо не ке од књи га из Ста ји ће ве бо га те би бли о гра фи је: Све то зар Ми ле
тић, Из ме ђу жи во та и књи жев но сти, Јо ван Јо ва но вић Змај, Но во сад ске би о гра фи је, Гра ђа 
за кул тур ну исто ри ју Но вог Са да, Гра ђа за по ли тич ку исто ри ју Но вог Са да, Ве ли ко ки
кинд ски ди штрикт...



Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, ан то ло ги ју ро до љу би ве ли ри ке; пре во дио са не ко-
ли ко је зи ка; са ра ђи вао у ве ли ком бро ју ча со пи са (Срп ски глас, Књи жев ни 
југ, Књи жев ни се вер, Срп ски књи жев ни гла сник, Ле то пис Ма ти це срп ске...).2 
По кре нуо је ча со пи се Но ви Ср бин, Срп ска про све та и Но ва Вој во ди на. У 
два на вра та би ран је за пред сед ни ка Ма ти це срп ске, а био је и њен се кре тар 
и уред ник Ле то пи са.3

Пе ри од од 1912. го ди не до по чет ка Пр вог свет ског ра та је сте вре ме 
нај ве ће мо би ли за то р ске ак тив но сти Ва се Ста ји ћа. Тих го ди на, овај „учи тељ 
књи жев но сти“ из вр шио је пре су дан ути цај на вој во ђан ску омла ди ну, ње но 
фор ми ра ње и ор га ни зо ва ње. Уо ста лом, ка да се, на кон Ве ли ког ра та, го во-
ри ло и пи са ло о пред рат ном мла дом на ра шта ју, ре во лу ци о нар ној омла ди ни, 
из два ја ла су се име на Јо ва на Скер ли ћа, Ва се Ста ји ћа, Ди ми три ја Ми три-
но ви ћа...4 Ста јић је био је дан од нај ва жни јих иде о ло га и по кре та ча омла ди-
не у Вој во ди ни. Но во сад ски гим на зи јал ци би ли су по но сни што су уз се бе 
има ли пот по ру не у мор ног Ста ји ћа; ша па том се удру жи ва ли и хр ли ли на 
ње го ва пре да ва ња.5 Сом бор ским ђа ци ма био је „вођ и ду хов ни ро ди тељ“ 
(лУнгУлов 1938: 170). То ком Пр вог свет ског ра та, по но сни ђа ци Ва се Ста ји ћа 
су са ње го вим име ном, као са ле ги ти ма ци јом, ка ко је пи сао Вељ ко Пе тро вић, 
при бе га ва ли у срп ску вој ску (петровић 1938: 176). Уо ста лом, број ни уче ни-
ци и по што ва о ци, Ста ји ће ви са вре ме ни ци, оста ви ли су се ћа ња на ње го ву 
не пре су шну енер ги ју и из у зет ну лич ност, спо соб ну да, по пут маг не та, при-
ву че све оне ко ји су има ли при ли ке да га упо зна ју, по раз го ва ра ју са њим или 
слу ша ју ње го ва пре да ва ња.6 Због то га је по рат но по вла че ње Ва се Ста ји ћа 

2 Псе у до ни ми Ва се Ста ји ћа би ли су „При ја тељ рад ни ка“ и „За то че ник“.
3 Мо же се учи ни ти да је ису ви ше школ ски, из ли шно и ана хро но на во ђе ње ма кар и ових 

оскуд них по да та ка из жи во то пи са Ва се Ста ји ћа. Но, све по бро ја но је два да је до вољ но да 
се на пра ви груб оквир за пор трет Ва се Ста ји ћа јер су ши ри на ње го вих ин те ре со ва ња и 
зна ња, раз гра на та дру штве на, кул тур на и књи жев на де лат ност, не из о став но вред не по што-
ва ња и до брог спо ме на и у го ди на ма ко је до ла зе. Чи ни ми се, ме ђу тим, да ни ка да ни је на 
од мет, на ро чи то у овим вре ме ни ма скло ним ма р ги на ли за ци ји и бр зом за бо ра ву, под се ти ти 
на зна чај но де ло Ва се Ста ји ћа. Иа ко је о ње му до ста пи са но, по да так ко ји за бри ња ва је сте 
да се још увек ни је по ја ви ла це ло ви та мо но гра фи ја ко ја би об у хва ти ла и пред ста ви ла све 
ви до ве Ста ји ће ве ак тив но сти.

4 Ви де ти тро број су бо тич ког Књи жев ног се ве ра (ју ли-сеп тем бар 1929) на сло вљен 
„Пред рат на омла ди на“.

5 У јед ној од оп ту жни ца про тив Ва се Ста ји ћа на ве де но је да је у Но вом Са ду нај че шће 
др жао пре да ва ња у „Тран да фил ки ној згра ди и у ка фа ни Је ли са ве та“, као и да му је би ло 
за бра ње но да пре да ва ња др жи у шко ли. Ста јић је у сво ју од бра ну на пи сао: „Не ка мо ја пре-
да ва ња у гим на стич кој дво ра ни но во сад ске гим на зи је пот пу но су из ми шље на, као и то да 
би ми ди рек тор Ду шан Ра дић био за бра нио при ступ у гим на зи ју. Ни је ми би ло по треб но 
да аги та ци ју до но сим у шко лу и њен оп ста нак до во дим у опа сност: шко ла је са ма има ла 
сво га Ка ша ни на, Ја ко вље ви ћа, Си ми ћа“ (РОМС, инв. бр. М. 8. 752). 

6 Вла ди мир Че ри на с не скри ве ним оду ше вље њем пи сао је у Ви хо ру, ју го сло вен ски 
ори јен ти са ном ча со пи су, о Ста ји ћу на кон ње го вог пре да ва ња у За гре бу: „[...] ово је нај ра-
сни ји Ју го сло вен и нај а гил ни ји и нај бо љи кул тур ни рад ник у Вој во ди ни, и по сле Јо ва на 
Скер ли ћа је дан од нај о ми ље ни јих пи о ни ра на ци јо на ли стич ке омла ди не и ње не сло бо дар-
ске ми сли во ди ље“ (Čerina 1914: 142).
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из јав ног жи во та мно ге из не на ди ло; на јед ном ме сту би ло је упо ре ђе но са 
вул ка ном ко ји се сти шао (Мародић 1938: 36). 

Вре ме Ста ји ће ве нај жи вље ак тив но сти по кло пи ло се са ње го вим сту-
па њем у „На род ну од бра ну“. У Бе о гра ду, фе бру а ра 1912, Ва са Ста јић и 
Вељ ко Пе тр о вић, са ру ком на ре вол ве ру Ми ла на При би ће ви ћа за кле ли су 
се да ће „свим сред стви ма [...] ра ди ти на ује ди ње њу Ју го сло ве на“ (РОМС, 
инв. бр. М. 12. 613).7 Већ на ред ног ме се ца Ста јић је за по чео рад на ор га ни-
зо ва њу срп ске ре во лу ци о нар не омла ди не у Вој во ди ни. По чео је да из да је 
лист Но ви Ср бин, а за тим и Срп ску Про све ту. Во дио је сво је уче ни ке на 
фе ри јал на пу то ва ња, но сио „чи та ве то ва ре на ци о на ли стич ке ли те ра ту ре“ 
(РОМС, инв. бр. 8. 752) у свр ху про па ган де. Под стак ну ти енер ги јом Ва се 
Ста ји ћа, ње го ви мла ди след бе ни ци об и шли су Арад, Сен ту, Те ми швар, Вр шац, 
Бе лу Цр кву, Бе о град, Аран ђе ло вац, Ва ље во, Ниш... Уче ни ци су се упи са ли 
у На род ну од бра ну, а по је дин ци су, чак, би ли спрем ни да из вр ше атен тат, 
у че му их је омео Бал кан ски рат. Ста јић је ра ди о на то ме да „мен та ли тет 
Ср ба у Вој во ди ни из јед на чи са мен та ли те том оста лих Ју го сло ве на“ (РОМС, 
инв. бр. 8. 752), а као нај ве ћи успех из дво јио је кон грес Ср ба у Угар ској одр жан 
пред Ви дов дан 1914, на ко ме су го во ри ли Ти хо мир Осто јић, Ни ко ла Ра дој чић 
и мно ги дру ги. Омла ди ни се, том при ли ком, обра тио и Ста јић: „Ви де ли сте 
у Но вом Са ду да има уче них Ср ба“, ре као је, и до дао: „Пре ђи те у Бе о град, па 
ће те ви де ти да има уче них Ср ба ко ји уме ју бом бе ба ца ти“ (РОМС, инв. бр. 
М. 12. 613). Са тог кон гре са ђа ци су оти шли на Ко со во, због че га је ка сни је 
про тив њих по диг ну та оп ту жни ца. Раз гра на тој ак ци ји ко ју је Ва са Ста јић 
раз вио у име На род не од бра не ди ви ли су се м но ги, ме ђу њи ма и Ди ми три-
је Ми три но вић и Тин Ује вић, та ко ђе ор га ни за то ри и по кре та чи пред рат не 
омла ди не.

Ста ји ћу се, доц ни је, су ди ло због са рад ње са На род ном од бра ном. У број-
ним про це си ма во ђе ним про тив ње га то ком Пр вог свет ског ра та, те ре ти ли 
су га и због бли ско сти са Мла дом Бо сном. По ве за ност са Мла до бо сан ци ма 
Ста јић је не ги рао – ве зе су, по све му су де ћи, би ле по вр шне и овла шне.8 

Ста ји ће ва пре да ва ња по ми њу се и у Спо ме ни ци Ва си Ста ји ћу штам па ној у Но вом 
Са ду 1938. го ди не, по во дом ше зде се то го ди шњи це ње го вог ро ђе ња. Ина че, Ва са Ста јић је 
био га нут па жњом сво јих уче ни ка и при ја те ља и ова Спо ме ни ца му је мно го зна чи ла, су-
де ћи по то ме што се у ње го вој ру ко пи си ној за о став шти ни на ла зе уред но по сла га ни исеч ци 
из днев не штам пе ко ји се на Спо ме ни цу од но се.

7 Ста јић је ове по дат ке на вео у члан ку На род на од бра на у Вој во ди ни (РОМС, инв. бр. 
М. 12. 613) на пи са ном за ка лен дар На род не Од бра не. Ру ко пис му је вра тио Ве ли бор Јо нић 
и он је, за Ста ји ће вог жи во та, остао не штам пан.

8 Мла ду Бо сну Ста јић је, уз гред но, по ме нуо у члан ку „Пред рат на вој во ђан ска омла-
ди на и на ци јо на ли стич ки по крет“ об ја вље ном у Но вој Евро пи 1925. го ди не. Сва ка ко да би 
ве зе Ва се Ста ји ћа и Мла де Бо сне тре ба ло по дроб ни је ис тра жи ти. Но, чи ње ни ца је да су 
мла до бо сан ци осе ћа ли ве ли ко по што ва ње пре ма Ва си Ста ји ћу о че му ре чи то све до чи њи-
хо во при су ство на пре да ва њу одр жа ном у Са ра је ву пред рат. 

Ка да је реч о књи жев но сти, Ста ји ћа је бо лео го то во ма ће хин ски од нос ин те лек ту ал-
ног Бе о гра да пре ма ње го вој Вој во ди ни и окре ну тост ка Мо стар ци ма: „А ин те лек ту ал ни 
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Тач но је би ло, ме ђу тим, да је уо чи Ве ли ког ра та, у Са ра је ву, Ста јић одр жао 
пре да ва ње о Ср би ма у Вој во ди ни. На кон пре да ва ња је са знао да су у пу бли-
ци би ли Га ври ло Прин цип и сва на ци о на ли стич ка омла ди на, што, сва ка ко, 
ни је не би тан и за не мар љив по да так. Са ра јев ско пре да ва ње иза зва ло је бу ру:

„Тек су тра дан из ју тра сам од г. Бо ри во ја Јев ти ћа до знао да је по сле 
пре да ва ња омла ди на ма ни фе сто ва ла за Ср би ју, да су мно ги но ћи ли на 
по ли ци ји, ме ђу њи ма и Г. Јев тић. Г. Јев тић ми ре че и за смрт Скер ли ћа 
ко ја је то га ју тра ра ни ла све Ју го сло ве не а чи је фа тал не по сле ди це осе-
ћа мо и да нас. Јед но ме се да нас чу дим. У Са ра је ву ми ре ко ше да су на 
по ли ци ји го во ри ли о мом пре да ва њу: не ка до ђе још је дан пут да пре да је 
‘о књи жев но сти’ (пре да ва ње је та ко не ка ко при ја вље но). А ипак, у Мо-
ста ру је до зво ље но то исто мо је пре да ва ње. Би ло ми је ве ли ко за до вољ-
ство на ћи се у ре до ви ма Мла де Бо сне, као што је ван ред но при јат ну ат мо-
сфе ру у сво јим ло ка ли ма ство ри ла би ла и вој во ђан ска омла ди на у Пе шти“ 
(РОМС, инв. бр. М. 12. 526).9

Не ко ли ко да на по са ра јев ском атен та ту, Ста јић је у јед ној бе ле шци по ста-
вио пи та ње шта би се де си ло да је атен тат по чи нио не ко дру ги, не ко ту ђе кр ви: 

„Тре ћи ју ли 1914. До ђо ше и опет, по сле ду жег раз ма ка, да ни раз го-
во ра са са мим со бом. Мо гао бих ре ћи: ово су да ни ка да се ма ни фе сту је 
Срп ска На ци ја, по гру же но шћу са ко јом че ка удар це од сви ју оних ко ји 
не при па да ју на ци о нал ним це ли на ма, не го вер ским цр кве ним по кре ти-
ма, ди на сти ја ма. За ми шљам, да су са ра јев ске атен та те из вр ши ла де ца 
не срп ске на ци је, ко би од нас ди гао ру ку осве те и бе суд не ка зне? Зар би 
ми ско чи ли на Ма ђа ре, да су они на ве де ни на ова ко очај не ко ра ке? Не 
ве ру јем. Ми при па да мо на ци ји, и ни ка кву дру гу слу жбу не при ма мо.

Овој зе мљи Го спод сре ће дао ни је...
О, про кле та зе мљо, про па ла се...
Ово је зе мља у ко јој ин те ли ге нат стре пи пред оруж јем глу па ка. И 

ми сао, рас пла ше на шпи јо ни ма, кон фи ден ти ма, де тек ти ви ма, тра жи ме-
сто и скром ност љу би чи це“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 522).10

Бе о град ко ји је ма зио Мо стар це ни кад ни је био то ли ко не пра ве дан пре ма умо ре ној Вој во-
ди ни“, на пи сао је по во дом раз ми шља ња о Ми ле ти Јак ши ћу и ње го вој по е зи ји. Оп шир ни је 
о овој те ми пи са но је у књи зи Ти ха при ста ни шта Ми ле те Јак ши ћа (хаџић2012:97–108). 

9 У овим се ћа њи ма на по ме нуо је са мо да је имао „ин те ре сан тан су срет са Вла ди ми ром 
Га ћи но ви ћем“ (РОМС, инв. бр. М 12. 526). Де та ље о овом су сре ту, ме ђу тим, ни је на вео.

10 За пис је умет нут ме ђу днев нич ке бе ле шке из 1916. го ди не ис пи са не у Ила ви. Мо же 
би ти да га је Ста јић пре пи сао у ову све ску из не ке дру ге, или да је, што је ма ње ве ро ват но, 
на стао 1916, по во дом раз ми шља ња о атен та ту и због то га има да тум из 1914. Ин те ре сант но 
је још да Ста јић на во ди у овом за пи су стих Алек се Шан ти ћа „Овој зе мљи го спод сре ће дао 
ни је“ из пе сме На убо гом по љу. Ина че, Шан ти ће ву збир ку пе са ма Ста јић је 1911. го ди не 
вр ло оштро и не пра вед но кри ти ко вао. Пр ви су срет Ва се Ста ји ћа са Алек сом Шан ти ћем 
на кон не га тив не кри ти ке об ја вље не у Ле то пи су Ма ти це срп ске до го дио се у Мо ста ру 1914. 
го ди не. Шан тић, иа ко озло је ђен због Ста ји ће вог пи са ња, ме ђу пр ви ма је до шао на ње го во 
пре да ва ње. 
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Док је ово пи сао Ста јић је био у Пан че ву и бро јао по след ње да не на 
сло бо ди. За вр ша вао је књи гу о Ми ле ти ћу, а са про зо ра ку ће мо гао је, у сва-
ко до ба, да гле да на де тек ти ва ко ји је за ду жност имао да га дан и ноћ др жи 
на оку. Не ду го за тим, био је ухап шен. У крат ким цр та ма, хро но ло ги ја там-
но ва ња Ва се Ста ји ћа из гле да ла је ова ко: не пу них ме сец да на пре хап ше ња 
при су ство вао је тај ном кон гре су Ју го сло вен ске на ци о нал не омла ди не одр-
жа ном „под пла штем про сла ве пе де се то го ди шњи це Зо ре“ у Бе чу 30. ју на 
1914. го ди не. Ухап си ли су га у Пан че ву 26. ју ла, и спро ве ли са оста лим за ро-
бље ни ци ма у твр ђа ву Арад, ода кле је 10. ав гу ста от пре мљен у се ге дин ски 
др жав ни за твор.11 У Се ге ди ну је остао до сеп тем бра 1915. По сле Се ге ди на 
био је пре ба чен у Сом бат хељ, где је про вео око три ме се ца. Из Сом бат хе ља 
сти гао је у ис тра жне за тво ре Пан че ва, Се ге ди на, а за тим су га ве за ног, у 
дру штву са уби ца ма и ло по ви ма, од ве ли у Ила ву. На кон две го ди не, пре ме-
сти ли су га 10. ав гу ста 1918. го ди не у Тур чан ски Све ти Мар тин, у фа бри ку 
це лу ло зе. Ода тле је по бе гао кра јем ок то бра 1918, и оти шао у За греб. Ту му 
се на ла зи ла по ро ди ца.12

Ево ци ра ју ћи го ди не сво је га ро бо ва ња, Ста јић је об ја вио не ко ли ко тек-
сто ва по све ће них рат ним и по рат ним при ли ка ма.13 Чи та о ци ма је, ме ђу тим, 
по ну дио тек по не ки де таљ из сво јих там нич ких го ди на. На при мер, Ста јић 
се се ћао да је све ти на „ма ни фе сто ва ла кр во жед ни свој па три о ти зам на ср та-
њем на, у огром ној ве ћи ни, не ви не љу де ко је је дво стру ки кор дон вој ни ка 
во дио у ка за ма те“ ка да су за тво ре ни ке спро во ди ли у арад ску твр ђа ву, а 
ко ман дант арад ске твр ђа ве, Хе ге диш, при јед ном са слу ша њу ни је га ту као 
са мо за то што је „пред њим ста јао без стра ха и ми ран као Исус“ (stajić 1925а: 
213). До зна је мо да је у се ге дин ском за тво ру нај пре мо гао да чи та ма ђар ске 
и не мач ке но ви не, али да је та при ви ле ги ја би ла за бра ње на по сле ру ског 
упа да у Бу ко ви ну и Га ли ци ју. У Сом бат хе љу био је у са ми ци, ни је ви део 
ни јед ног Ср би на, „не про го во рих ни са ким ни ре чи“ (stajić 1925a: 214). У 

Ина че, дру ги стих „О про кле та зе мљо, про па ла се“ по ме нут у овом Ста ји ће вом днев-
нич ком за пи су је сте Ње го шев.

11 Ста ји ће ва хап ше ња по че ла су за пра во још кра јем 1912; та да га је хап си ла по ли ци ја. 
Пред крај 1913. го ди не по чео га је хап си ти и суд – хте ли су да га за пла ше да би пре бе гао у 
Ср би ју (РОМС, инв. бр. М. 8. 752). Ва са Ста јић је на јед ном ме сту, по во дом суд ских про це са 
во ђе них про тив ње га, за пи сао да је пред Пр ви свет ски рат и то ком ра та имао пет пар ни ца 
„па пре ма то ме пет оп ту жни ца, пет пре су да пр во сте пе ног су да и пет пре су да ра зних апе-
ла ци о них су до ва“ (РОМС, инв. бр. М. 8. 752).

12 У За гре бу су то ком Пр вог свет ског ра та жи ве ле Ста ји ће ва су пру га Ми ли ца и ћер ка 
Да ни ца.

13 Реч је о сле де ћим тек сто ви ма: Че тир го ди не у са ми ци (стајић 1920: без па ги на ци-
је), 1914–1918. Ма ло успо ме на (stajić 1925а: 212–215), Пред рат на вој во ђан ска омла ди на и 
на ци јо на ли стич ки по крет (stajić 1925б: 70–73), Мо је уче шће у Ју го сло вен ском Ује ди ње њу 
(стајић 1929: 156–159), Ха ла мо ви. Се ћа ње на Тур чан ски св. Мар тин (стајић 1940: под ли стак). 
О то ме су пи са ли и дру ги – у том сми слу нај бо ље би би ло по гле да ти Спо ме ни цу Ва си Ста
ји ћу из 1938. го ди не, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па Ва са Ста јић – ми сао и де ло из 2008. 
го ди не, као и ра до ве Жи ва на Ми ли сав ца и Ар па да Ле бла.
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Ила ви је, нај пре, био у дру штву са уби ца ма. Увек је те жио да по мог не сво-
јим за твор ским са пат ни ци ма, па су га због то га Ма ђа ри про зва ли Па шић 
– јер им је то би ло је ди но по зна то срп ско име. То ком ро би је по хо ди ле су га 
же на и ћер ка. При ја те љи су до ла зи ли да га упи та ју за са вет и ми шље ње.

По ред Ва се Ста ји ћа, ве ли ки број на ших ку лур них и књи жев них по сле-
ни ка то ком Ве ли ког ра та ис ку сио је жи вот ме ђу там нич ким зи до ви ма или 
у ин тер на ци ји. Спи сак је по ду жи, а на ње му се на ла зе и Иво Ан дрић, Ни ко 
Ба р ту ло вић, Вла ди мир Ћо ро вић, Ти хо мир Осто јић... Са ду ге стра не, име на 
ис пи са на у Јед ном по душ ју крф ског За бав ни ка пред ста вља ју тек при лог за 
по пи си ва ње ин те лек ту а ла ца оти шлих у рат да се ни ка да не вра те.14 Они 
ко ји су пре жи ве ли рат но по при ште, по пут пи сца Ли ри ке Ита ке – вој ни ка у 
ау стриј ској уни фор ми – вра ти ли су се осе ћа ју ћи тај по вра так као нај ту жни ји 
до жи вљај чо ве ко вог жи во та. Исти ни за во љу, Ва си Ста ји ћу ро би ја је спа сла 
жи вот. У за то че ни штву Ста јић је, као и већ по ме ну ти Ан дрић, мо гао го то во 
нео ме та но да чи та и во ди пре пи ску. Ипак, за раз ли ку од Ста ји ћа, ау тор Еx 
Pon ta био је склон ми сти фи ка ци ји.15Ста јић ни је. Он је, пак, имао по тре бу 
да де па те ти зу је, уни зи и пред ста ви сво је стра да ње као ма ње вред но, што је 
ла ко ви дљи во ка ко у ње го вим шта ма ним тек сто ви ма, та ко и у са чу ва ним 
ру ко пи си ма.16 У сва ком слу ча ју, оно што је обе ло да нио из го ди на свог за то-
че ни штва ве о ма је ин те ре сант но, али и шту ро. Ути сак је да је имао мно го 
ви ше да ис при по ве да.17

14 По ду жи спи сак по ги ну лих умет ни ка, књи жев ни ка, на уч ни ка, но ви на ра и по ли ти-
ча ра об ја вљен је на пр вој стра ни крф ског за бав ни ка од 15. сеп тем бра 1917. го ди не, а са ста-
ви ли су га Бран ко Ла за ре вић и Бо жи дар Пу рић. 

15 Реч је о књи зи, од но сно, књи га ма ко је је Ан дрић имао при ли ке да чи та на ро би ји. 
Ка да је реч о Ан дри ће вим там нич ким да ни ма, че сто се по ми ња ла са мо јед на књи га – Кјер ке-
го ро ва Илиили. И сам Ан дрић је сво јим, по не кад кон тра дик тор ним, из ја ва ма по во дом лек ти ре 
из там нич ких да на, та ко ђе, уно сио за бу ну (ĐukićPerišić 2012: 17). Об ја вљи ва ње Ан дри ће ве 
пре пи ске ја сно је по ка за ло да је то ком там но ва ња уз се бе имао мно го ви ше књи га. 

16 На при мер, Ста јић је у тек сту Че тир го ди не у са ми ци, об ја вље ном у ки кинд ском 
Срп ском гла су, пи сао: „Ако се су жањ ство за вре ме свет ско га ра та мо же сма тра ти као не при-
ли ка, не при јат ност, ја мо рам при зна ти да сам ту не при јат ност под нео не ла ко, не го упра во 
ве дре, рас пе ва не ду ше, ве се ло“ (стајић 1920: без па ги на ци је). Ра да Лун гу лов, за бе ле жио је 
слич но ка зи ва ње скром ног Ста ји ћа о там нич ким да ни ма: „Све ово под нео сам ла ко, пе ву-
ше ћи. Пр во за то што ро би ја, у вре ме ра та, ни је ни ка ква ка зна. Дру го за то, што сам био 
до ста млад, у нај бо љим го ди на ма. Тре ће за то што ни сам ‘не ви но стра дао’“ (лУнгУлов 1938: 
175). Вељ ко Пе тро вић о Ста ји ће вом од но су пре ма ро бо ва њу ова ко пи ше: „У Па ри зу, на по-
чет ку 1919 г., ша љи во нам је при ка зи вао то сво је ро бо ва ње, гла до ва ње и смр за ва ње, гру бе 
про фу зе, жан дар ме с пе тло вим ре по ви ма, па и грд ње и пљу ва ње све ти не и не ких, и да нас 
још ви ђе них љу ди, за вре ме док су га спро во ди ли ве за на од Те ми шва ра до Се ге ди на“ (пе-
тровић 1938: 178). Ко нач но, у пи сму ко је је Ва са Ста јић из Тур чан ског Све тог Мар ти на упу тио 
Ти хо ми ру Осто ји ћу 3. ок то бра 1918. го ди не сто ји: „Бо же мој, ти го во риш о мо јим му ка ма, 
а ја то про чи там у дру штву: два на ест да ма, Че хи ња ко ја пе ва, и По љак ка пел ник је пра ти, 
и ја. И сме је мо се тво јој сен ти мен тал но сти, дра ги Ти хо ми ре“ (РОМС, инв. бр. 6. 706). 

17 При ли ком чи та ња тек сто ва ко је је Ста јић об ја вио за жи во та, по бро ја них у на по ме-
ни 13, уи сти ну се сти че ути сак да је он имао мно го ви ше да ка же о го ди на ма ро бо ва ња. Све 
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Из Ста ји ће вих го ди на ро бо ва ња оста ло је не што о че му се ма ње зна и 
че му ни је при да ва на зна чај ни ја па жња у по сто је ћој, кри тич кој, ли те ра ту ри. 
Реч је о днев ни ци ма ко је је Ва са Ста јић во дио то ком там но ва ња у Пр вом 
свет ском ра ту. Ин тим не ис по ве сти, оби ље го то во не по зна те, још увек не-
штам па не гра ђе са чу ва не у овим днев ни ци ма, при бли жа ва и осве тља ва 
лич ност овог кул тур ног и јав ног рад ни ка.18 Ста ји ће ви днев ни ци се чу ва ју 
у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске и Му зе ју гра да Но вог Са да. Бе ле-
жни це су, не рет ко, не хо мо ге не – у истом днев ни ку, на при мер, на ла зе се за-
пи си на ста ли то ком Пр вог, од но сно, Дру гог свет ско га ра та. Нај гру бље ре че-
но, са чу ва ни днев нич ки за пи си на ста ли у пе ри о ду од 1914. до 1918. го ди не, 
мо гу се гру пи са ти у не ко ли ко це ли на. Нај пре, то су бе ле шке о су о ча ва њу 
Ва се Ста ји ћа са са мим со бом и жи во том пре од ла ска на ро би ју, за тим за пи си 
о сва ко днев ном жи во ту у ће ли ји и ње го вим са пат ни ци ма, суд ским про це-
си ма, раз ми шља ње о не и зве сној бу дућ но сти... У днев ни ци ма на ла зи мо на 
мно штво из во да под стак ну тих про чи та ном лек ти ром, до би је ним пи сми ма... 
По себ ну гру пу бе ле жа ка са чи ња ва ју раз ми шља ња о про чи та ним књи га ма, 
а је дан део днев ни ка ис пу њен је ори ги нал ним сту ди ја ма на ста лим у вре ме 
ње го вог ро бо ва ња. Мо ра ла би се још јед на оте жа ва ју ћа чи ње ни ца пре чи та ња 
ових бе ле жа ка има ти у ви ду – Ста јић је јед но вре ме но упи си вао у не ко ли ко 
бе ле жни ца, те је по не кад оте жа но утвр ђи ва ње ре да и ре до сле да са чу ва них 
за пи са.19 Ро би ја му је да ла до ко ли це, не кад то ли ко не до сти жне у мир ним 
вре ме ни ма, за иш чи та ва ње књи га, во ђе ње пре пи ске, по ни ра ње у соп стве ну 
лич ност и раз ми шља ње о си ту а ци ји у ко јој се на шао.20

На ме ра је, да кле, да про ме ни мо оп ти ку, на пу сти мо јав ну лич ност Ва се 
Ста ји ћа, ап стра ху је мо, ко ли ко је то мо гућ но, по ли тич ку де лат ност и окре-
не мо се не ис тра же ном, не по зна том, нај ин тим ни јем ли цу за то че ни ка Ва се 
Ста ји ћа. 

Већ на са мом по чет ку по ку ша ја хро но ло шког иш чи та ва ња днев нич ких 
бе ле жа ка Ва се Ста ји ћа, јер је ова кав при ступ нај пре глед ни ји, на и ла зи мо на 
по те шко ће. По ме ну то је да се ру ко пи сна остав шти на „по след њег апо сто ла 

то по твр ђу је и текст „Мо ја там но ва ња (од ло мак)“ об ја вљен пост хум но, 1978, у Ле то пи су 
Ма ти це срп ске (стајић 1978: 323–355). У овим се ћа њи ма Ста јић је по ну дио нај све о бу хват-
ни ју сли ку сво јих там нич ких го ди на. Се ћа ња је пи сао, ја сно се ви ди, на осно ву днев ни ка 
ко је је во дио у Се ге ди ну и Ила ви.

18 По је ди не из во де из рат них днев ни ка Ва се Ста ји ћа штам пао је Ар пад Лебл у књи-
зи По ли тич ки лик Ва се Ста ји ћа 1963. го ди не. 

19 На при мер, на јед ном ме сту у ње го вим днев ни ци ма на и ла зи мо по да так да по сто је 
па крач ка све ска, пла ва сом бор ска све ска, цр ве на руд њан ска бе ле жни ца, на по себ ним хар-
ти ја ма пи са не су број не те ме: хар ти је на ко ји ма се бе ле же ути сци чи та ња, по себ не све ске 
за До сто јев ског, Ро ла на, Ке ле ра (КИ 1339: 26. април 1917). 

20 Ин те ре сан тан је ути цај ко ји там ни ца има на пи сца као ства ра о ца. Овај траг се 
углав ном огле да у по ве ћа њу ин те ре са пи сца ка спи ри ту ал ним те ма ма и кон тем пла ци ја ма 
пре ма соп стве ном би ћу. Ви де ће се да ље у тек сту да се и код Ва се Ста ји ћа мо же осе ти ти по-
ве ћан ин те рес ка по сма тра њу се бе са мог и соп стве ног пре ђе ног жи вот ног пу та и по стиг ну ћа.
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ста ре Вој во ди не“ не на ла зи на јед ном ме сту. Дру гим ре чи ма, ње го ве нај ра-
ни је рат не днев нич ке бе ле шке, на ста ле у се ге дин ском за тво ру, на не по ве за ним 
ли сто ви ма хар ти је ве ли ког фор ма та чу ва ју се и у Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске и у Му зе ју гра да.21 Тек спа ја ње ових ли сто ва пру жа, исти на 
де ли ми чан, увид у це ли ну ово га днев ни ка. Ста ји ће вим бе ле шка ма из се ге-
дин ског за тво ра при сту пи ће мо – јер та ко је је ди но сми сле но – чи та ју ћи их 
упо ре до.

Пр ви са чу ван днев нич ки за пис Ва се Ста ји ћа из се ге дин ског др жав ног 
за тво ра је од 18. ав гу ста 1914. го ди не. Ње го ва по тре ба за пи са њем оправ да на 
је и ла ко ра зу мљи ва, ве ру јем да му је ис пи си ва ње соп стве них стра хо ва ња 
и раз ми шља ња на пра зне ли сто ве хар ти је олак ша ва ло не из ве сност там нич-
ких да на. И за и ста, иш чи та ва њем ових днев нич ких бе ле жа ка су сре ће мо се 
са за бри ну тим и из ну ре ним чо ве ком. Окре ну тост ка пи са њу и чи та њу, ва жна 
од ли ка ње го вих сло бод них да на, оста ће кон стан та свих го ди на про ве де них 
у там ни ца ма од Се ге ди на до Тур чан ског Све тог Мар ти на. Пр ва књи га спо-
ме ну та у „оста ци ма“се ге дин ског днев ни ка би ла је Би бли ја: „Пи там се да нас: 
за што чи там та ко ра до Би бли ју, ка ко не знам да ли бих ко ју књи гу срп ско га 
по ре кла? За то што је пу на не ис то риј ских, пе снич ких про ри ца ња, упу ће них 
це ло ме јед ном на ро ду, из ра же них дир љи вим ре чи ма и јар ким бо ја ма. Та ко 
да све то мо гу да чи там као ре чи ко је ка зу ју мој по ло жај, мо ја стра хо ва ња 
и на де“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 611: 22. VI II).Од  овог за пи са из се ге дин ског 
днев ни ка па све до по след њих Ста ји ће вих там нич ких бе ле же ња, мо же се 
уо чи ти јед на кон стан та у Ста ји ће вој лек ти ри: тра жио је да пре по зна у ли-
те ра ту ри соп стве ну, про жи вље ну емо ци ју. Ка да би му та кво де ло до шло у 
ру ке, оду ше вље но је о ње му пи сао, по ре де ћи соп стве ну си ту а ци ју са на ђе ном 

21 Ме ђу не по ве за ним ли сто ви ма днев ни ка по хра ње ном у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске (РОМС, инв. бр. М. 12. 611) на шли смо ње гов по че так (од пр ве до осме стра ни це). 
Днев ник ко ји се чу ва у Му зе ју гра да Но вог Са да (КИ 1337) по чи ње од де ве те стра ни це. Да кле, 
ја сно је, ова два ру ко пи са би се мо ра ла спо ји ти, њи хо ве стра ни це по ре ђа ти по ну ме ра ци ји 
и тек та ко би смо до би ли це ли ну. Ну ме ра ци ја ли сто ва са чу ва них у Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске је сте сле де ћа: 1 (18. VI II, 22. VI II, 25. VI II, на по ле ђи ни стра не за пис од 29. 
VI II), 2a (22. VI II – до да так), 3. (9. IX), 4. (11. IX, 13, IX, до да так уз бе ле шку од 18. VI II), 5. 
(16. IX), 6. (за пи си ко ји се од но се на 18. IX, 24. IX, 26. IX, без по себ ног из два ја ња да ту ма), 
7. (1. X, 15, 16, 17. X), 8. (2. XI, 3. XI), 11. (3. I, 18. II, 22. III, 2. IV, 7. IV), 12 [није ста вље на 
пагинација] (28. IV, 2. IX, на дну стра ни це Ста јић је за пи сао да му је ве тар од нео стра ни це 
13 и 14), 17. (Но ва го ди на, 2. I, пр ви дан Бо жи ћа), 18. (У очи на ше Но ве го ди не, 18. I, 12. II, 
пр ви дан про ле ћа), 19. (пр ви дан про ле ћа – на ста вак), 20. (2. IV, 9. IV, 12. IV), 32. (24. VI II), 
33. (25. VI II, 29. VI II), 34. (2. IX), 35. (4. IX), 36. (5. IX, 21. X) и јед на не ну ме ри са на стра на 
пи са на гра фит ном олов ком, без да ту ма. У Му зе ју гра да Но вог Са да ли сто ви Ста ји ће вог 
се ге дин ског днев ни ка ова ко су ну ме ри са ни: 9. (8. XI 1914, 21. XI 1914, 8. XII 1914), 10. (9. XII 
1914), 15. (18. XII, 19. XII, об ра чун са ме се цом де цем бром), 16. (об ра чун са ме се цом де цем-
бром), 21. (18. IV 1915, 25. IV 1915, Ђур ђев да нак 1915), 22. (Ђур ђев да нак 1915), 23. (21. IV), 
24. (14. VI, 15. VI), 25. (10. VII, 17. VII, 19. VII), 26. (20. VII), 27. (21.VII, 22. VII), 28. (25. VII, 
6. VI II), 29. (6. VI II), без ну ме ра ци је – 20. Х, 3. (15. VI II), 31. (21. VI II) и јед на не ну ме ри са на 
стра ни ца, без да ту ма. 
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у ли те ра ту ри, пре по зна ва ју ћи се у сти ху, књи жев ном ју на ку... (Оту да не 
из не на ђу је мно го Ста ји ћев за пис о Би бли ји, иа ко је по знат ње гов ате и зам.) 
Тре ну ци ова квих на дах ну ћа и пре по зна ва ња би ли су ле ко ви ти и ва жни за 
оп ста нак у там ни ца ма од Се ге ди на до Ила ве. Од нај ве ћег зна ча ја, ипак, би ли 
су су сре ти са нај ми ли ји ма. 

У сеп тем бру је пр ви пут имао по се ту, по хо ди ле су га же на и ћер ка; био  
је при мо ран да са њи ма раз го ва ра на не мач ком, у прат њи све до ка.22 До 
ње го ве ће ли је су сти за ле оскуд не и по раз не ве сти о при ја те љи ма, чуо је да 
је Ми ле та Јак шић још на сло бо ди, али да ће га ухап си ти због две пе сме 
штам па не у Но вом Ср би ну. Ова квим ве сти ма, а са знао их је од ис тра жног 
су ди је, као да су тен ден ци о зно на сто ја ли да уру ше сву Ста ји ће ву сна гу, 
ста вља ју ћи му до зна ња да због ње га стра да ју и са рад ни ци, ње го ви бли ски 
при ја те љи.23 Олак ша ње те ско бе до шло му је у ви ду књи га; оне су учи ни ле 
да се осе ћа као да су га у там ни ци по хо ди ли ве ли ки пи сци: Ге те, Со фо кле, 
Ес хил, Си ли При дом, Гот фрид Ке лер и дру ги... Уз не ми рен ве сти ма о рат ним 
до га ђа ји ма, у иш че ки ва њу су ђе ња, од лу чио је шта би му би ло нај бо ље чи-
ни ти: „Да нас је ше сти дан ка ко су Ср би пре шли Са ву, мо жда и Ду нав, јер 
се чак у Се ге дин ским но ви на ма го во ри про тив ши ре ња алар мант них ве сти. 
А да нас не де љу да на ће се ме ни су ди ти по дру ги пут због Но вог Ср би на! И 
он да тек до ла зи нај те жи суд. Хо ћу ли до жи ве ти, хо ћу ли пре жи ве ти? Ме сто 
да се и да ље та ко пи там, ја ћу да сту ди рам уми ра ње код мо јих ми лих пи са ца“ 
(РОМС, инв. бр. М. 12. 611: 11. IX 1914). По ред чи та ња, Ста јић је из на шао 
још јед ну ра зо но ду и она ће се као лајт мо тив про вла чи ти кроз пр ве днев-
нич ке за бе ле шке из се ге дин ског за тво ра – са ве ли ким за ни ма њем по сма трао 
је ла сте и њи хо ву се о бу у то пли је пре де ле. Ја та пти ца, зби је на и одоц не ла, 
оку пи ра ла су ње го ву па жњу и не ко ли ко днев нич ких за пи са по све тио је 
њи ма. Ла сте су до при не ле да се, на тре нут ке, дис тан ци ра од су ро ве ствар-
но сти. Док су оне сло бод но осва ја ле не бо, њи хов утам ни че ни по сма трач 
осе ћао је сву те жи ну ус кра ће не сло бо де, схва тив ши да на ње га све па жљи ви је 
мо тре. Чи ни ло му се да су сви се ге дин ски за ро бље ни ци због ње га до би ли 
по се бан над зор: по ста вља ле су се но ве бра ве, по ја вио се но ви стра жар ка ко 
над стра жар не би био сам то ком до по днев не шет ње, до шла су још три стра-
жа ра са пу шка ма и ба јо не ти ма да за ро бље ни ке чу ва ју но ћу; сви стра жа ри 
би ли су на о ру жа ни... На кон по сма тра ња пти ца, ра зо но ду у ту роб ним да ни-
ма про на шао је гле да ју ћи не бо и зве зде.24

22 У сво јим успо ме на ма Ста јић је, по во дом пр вог са стан ка са ћер ком и су пру гом у Се-
ге ди ну на пи сао: „Ја сам та да са ста нак мно го же лео, ве ру ју ћи да је то по след њи, оче ку ју ћи 
да ме осу де на смрт“ (стајић 1978: 330).

23 У Ста ји ће вом Но вом Ср би ну Ми ле та Јак шић је 1913. го ди не штам пао две пе сме 
Хри стос је устао из мр твих и го во ри на ро ди ма и Исе ље ни ци – не си тој бра ћи. Ина че, Ми-
ле та је био пр ви пу штен на сло бо ду ка да су 1914. би ли ухап ше ни сви Јак ши ћи. 

24 Да ни ма је за пи си вао у свој днев ник ка да би се ко ја зве зда по ја ви ла. Ево јед ног та-
квог ути ска ко ји га је, ве ро ват но, још ви ше ве зао за јед ну пе сму Ми ле те Јак ши ћа: „Дру гог 
сеп тем бра. Био сам пре стао да ра ним, гле дам ис ток и на ла зим за ба ву у овом бе ле же њу. 
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Осе ћај уса мље но сти и изо ло ва но сти се ге дин ског узни ка ин тен зи ви ра-
ју за пи си о ме ђу људ ским од но си ма из ме ђу за ро бље ни ка. Ста јић је, по не кад, 
на соп стве ну одво је ност, че сто са мо вољ ну, гле дао као на пред ност: „Пе то га 
[децембра] сам се одво јио од дру штва, јед не шу га ве ов це ра ди. Јер док је она 
са ма хо да ла, ја сам се пи тао: зар ни је ја чи онај ко ји је сам од чо ве ка у ста ду!“ 
(КИ 1337:8. XII 1914) Иа ко се че сто одва јао од око ли не, че знуо је за дру штвом 
и са го вор ни ком: „Ја не мо гу ре ћи да ми је ла ко са му, ни ти да то тре ба та ко 
да бу де (уред ник омла дин ског ли ста се одво јио од мла дих је ди них му при-
сту пач них!) али ће за ме не лич но да бу де до бро“ (КИ 1337: 8. XII 1914). На 
сло бо ди, пред рат, би ло је дру га чи је – омла ди на је це ни ла Ста ји ћа и он је 
то уз вра ћао ве ли ким по ве ре њем и ве ром у мла ди на ра штај. Ње го ва са мо вољ-
на изо ло ва ност би ла је све сно тра же на, ве ро ват но у ци љу из бе га ва ња не по-
треб них су ко ба ме ђу утам ни че ни ма. Са там нич ким са пат ни ци ма до ко ли цу 
је по не кад кра тио игра ју ћи кар те и до ми не, уме ли су и да се по сва ђа ју и пре-
ста ну да го во ре; због јед ног не сла га ња по во дом си ту а ци је на фрон ту пред 
Ста ји ћем се ви ше ни је раз го ва ра ло о рат ним при ли ка ма.

Са дру ге стра не, из дво је ност и из оп ште ност да ле су му при ли ку да се 
за гле да у соп стве ну лич ност и чи та њем је о бо га ти. Учио је и чи тао, не пре-
кид но и не у мор но, и у то ме је на ла зио спас до кра ја за ро бље ни штва. У Се ге-
ди ну је успе вао у на сто ја њу да што бо ље са вла да грч ки и ла тин ски је зик. 
Об ја шње ње по ле та за овла да ва њем грч ким је зи ком обја снио је на јед ном 
ме сту у днев ни ку: „све ви ше уви ђам, сви ми ку лур ни љу ди гле да мо на њи-
хо ве на о ча ри: свет и жи вот“ (КИ 1337:21. XI 1914). На ред ног ме се ца са за до-
вољ ством је кон ста то вао да је са успе хом на ста вио уче ње грч ког и ла тин ског 
је зи ка. На ме ра вао је и да про чи та Ге те о ву ли ри ку (КИ 1337: 27. XII). Из два-
јао је за ни мљи ве те ме, чи та ву бе ле жни цу по све тио је Со фо клу, дру гу је на-
ме рио да на зо ве Хо рац и Гр ци. Уз све то, ус пео је да на па мет на у чи по је ди-
не сти хо ве, а тра жио је да му ша љу из За гре ба це ло га Хо ме ра и Хе ро до та. 
Ње го ви за твор ски да ни, пре ма овим бе ле шка ма, ни су про шли за лу до – ча-
со ви там нич ке до ко ли це под ста кли су га да још ви ше чи та, пи ше и за вр ши 
по је ди не ра до ве.25 Из ду гог вре ме на и не у мор ног чи та ња из ви ра ле су нај-

На дам се да ћу то чи ни ти на но во, да ћу и опет но ћу де кла мо ва ти. Тек тај ну зор ња чи на ја вља-
ња и не ја вља ња ове го ди не ни сам ухва тио. Ју трос, од три сах. ис ток вр ло леп и за ни мљив. 
Из над зве зде Ори он, не што у де сном прав цу из над ње га по лу ме сец, а из над ње га у ле вом 
прав цу Вла ши ћи. Сем то га, ис точ ни је од Ори о но вих ра ме на као во до рав на не ка ко ла (али 
без ру де) од че тир ја сне зве зде. Све су зве зде рет ко ле пог сја ја. Зор ња чу не умем да на ђем. 
Три [нечит ка реч] иза њи, бе ли се ис ток“ (РОМС, инв. бр. М. 2. 611: 2. IX). Ста јић је во лео 
пе сму Ми ле те Јак ши ћа Ра но ју тро ко ја по чи ње сти хом „Бе ли се Ис ток. Спа ва ћи ве се ни“. 
На и ме, ка да је Јак шић об ја вио дру гу збир ку пе са ма, Ста јић му је за ме рио што је та пе сма 
из о ста ла.

25 Ево са мо јед ног де ла из овог днев ни ка као згод не илу стра ци је за на ве де но: „Про-
чи тао сам це ло га Вил хелм Мај сте ра, по чео да му про чи там сву ли ри ку, на пи сао ону пе да-
го шку би о гра фи ју ско ро до Страс бур га, до 63 стра не, пре ки нув ши сту ди ју о на ци о нал ној 
књи жев но сти, унео по што шта у ма пу Уми ра ње, Рат у пе сни штву, Гр ци и Ри мља ни. Ка ко 

748



ра зно вр сни је те ме за рад и пла но ви за бу ду ћа де ла. У овом днев ни ку на ла-
зи се по чет ни им пулс, раз ми шља ња и ре зи ми ра ња чи јој ће об ра ди „срп ски 
Со крат“ де таљ ни је при сту пи ти у ка сни јим рат ним днев ни ци ма. Реч је о 
стра ни ца ма ко је је ис пи сао за ћер ку, ис пу нив ши их упут стви ма за ње но 
вас пи та ње. Оче ве по у ке про на ла зи ле су пут до За гре ба и сти за ле у ру ке 
два на е сто го ди шње Да ни це, као и до Ста ји ће вих омла ди на ца.26У јед ном 
крат ком за пи су, Ста ји ће вом ка ја њу због не у чи ње ног, на ла зи се мо гућ ни 
за че так ње го ве дра го це не и ва жне сту ди је о јав ном рад ни ку на пи са не за 
ма лу Да ни цу.27 У там ни ци, из оп штен и не мо ћан, док на по љу бе сни рат, 
бри жан и не спо ко јан због је ди ни це, он је са њом ко му ни ци рао пи шу ћи јој 
са ве те и смер ни це за бу дућ ност, не си гу ран ка да ће је и, да ли ће је, по но во 
ви де ти. 

По во дом до ла ска 1915. го ди не оста вио је све до чан ство о уру ше ном 
здра вљу, осла бље ном оч ном ви ду, оскуд но сти ин фор ма ци ја ко је до ла зе до 
ње го ве ће ли је и стал ном иш че ки ва њу пи сма од же не и ћер ке и нов ча не по-
мо ћи од при ја те ља.28 Пи тао се, за бри нут, ка ква му го ди на до ла зи у су срет: 
„Ше сна е сту хо ће мо ли по здра ви ти, и у че му? У до бру или у злу?“ (РОМС, 
инв. бр. М. 12. 611: Но ва Го ди на Де вет на ест Сто и Пет на е ста).

Чим му се вид ма ло по пра вио, по сег нуо је, по но во, за књи га ма – учио 
је на па мет на род не пе сме, Хо ме ра... На Ве ли ки Пе так је за пи сао: „Пр ви пут 
сам у свом жи во ту пре ко два де сет и пет са ти јед но у дио, не јео, све док на 
ис то ку не угле дах пр ву зве зду. То је би ла мо ја мо ли тва Бо гу за сре ћан свр-
ше так свет ске олу је“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 611: 2. IV, на Ве ли ки Пе так). 
Де вет на е стог апри ла по пр ви пут је иза шао из се ге дин ског за тво ра, во ди ли су 
га у Те ми швар, на суд, у свој ству све до ка: „По сле осам ме се ца, то је пр ви 

та ко, на пи сао и мо ју ав то би о гра фи ју. То за не пу них шест ме се ца, ка ко сам ов де. Па ипак, 
ако је и ма ло, сна шао сам се, ство рио се би про грам“ (КИ 1337: об ра чун са ме се цом де цем бром).

26 У јед ном пи сму ко је је Ми лан Ка ша нин 3. ав гу ста 1917. упу тио Ста ји ћу у илав ску 
там ни цу сто ји: „Имао сам рет ко за до вољ ство да про чи там ва шу Ау то би о гра фи ју и Упут-
ства за Да њу ши но вас пи та ње, имам ва ше нај но ви је фо то гра фи је (већ су и ура мље не, код 
ку ће), а по зна та су ми чак и не ка ва ша пи сма. Не мо гу вам ре ћи ко ли ко ми је дра го што сам 
у свим тим ства ри ма срео ва шу ста ру све жи ну ду ха, па вас мо лим да и у бу ду ће па зи те на 
се ко ли ко год мо же те, јер вам је то са да пр ва и, ско ро, је ди на ду жност“ (РОМС, инв. бр. 8. 
234). Та „Упут ства за Да њу ши но вас пи та ње“ је су Ста ји ће ве бе ле шке о јав ном рад ни ку о 
ко ји ма ће би ти ре чи ка сни је. 

27 Ра ди се о сле де ћем за пи су: „Ју трос ми слио на Да ни цу, ка ко ме оно до че ка ла у ка-
пи ји, чи сте ћи са ме тлом, ка ко је жа ло сно про пла ка ла, и пи та ла ме, за што је она та ко не-
срећ на; она је до бра ду га ри ца ма, а ове сва ки час не ма ре за њу. Та ко је би ло с Ма ром, та ко 
с Љу би цом. За што ни сам та да с њом го во рио ка ко је искао тре ну так, без об зи ра на ње не 
го ди не; за што јој ни сам по мо гао да мо ме нат пре тво ри у те о ри ју? Да сам јој ре као: че до, 
раз гле дај по дру га ри ца ма, па ћеш ви де ти да ко са ни је јед на ко ме ка, ни ко жа јед на ко тан ка; 
да сам јој чи тао пе сму о Ком не ну бар јак та ру и оде ра ну јар цу, и су ге ри сао јој ми сао да тре-
ба очвр сну ти, раз ви ја ти от пор ну сна гу, а не би ти оде ран жи ви ја рац“ (КИ 1337: 8. XII 1914).

28 Је дан од вер них при ја те ља ко ји му је слао но вац и књи ге био је Ми ле та Јак шић о 
че му све до чи са чу ва на пре пи ска.
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из ла зак из Се ге ди на, и ја бих тре бао да отво рим че тве ре очи, да што ви ше 
ви дим од ве ли ких да на у ко ји ма имам та ко сит ну уло гу“ (РОМС, инв. бр. М. 
12. 611: 12. IV). Био је сре ћан и уз бу ђен због по нов ног су сре та са за ви ча јем, 
ме сти ма ње го вих мла дих да на – „до ђе ми да не ве ру јем у овај сан“, на пи сао је.

Вре ме ном у се ге дин ску там ни цу при сти гли су и Ста ји ћу зна ни љу ди.29 
Ње го ве емо ци је по во дом то га би ле су по де ље не, ту жан је јер му је до бар 
при ја тељ био ли шен сло бо де, али се исто вре ме но ра до вао што му је ту не ко 
бли зак: „Ју че до шао пред под не и Ду да [Душан Бошк овић]. Ме ни је сил но 
жао би ло кад чух да ће и он под бра ву. Па ипак, са мо кад је ов де! – Ишло је 
то по сте пе но. Нај пре бе јах сре ћан што за те кох ов де чо ве ка, Та ли ја на. Са мо 
што же љах Ср би на, да срп ски го во рим! До че као и то. Сад до шао Ду да, Ср бин 
и при ја тељ, нај бли жи ми чо век у жи во ту! Са мо да ствар и да ље по ђе на бо ље, 
те да му се још вра та отво ре! Шта ли би то за ме не зна чи ло!“ (КИ 1337: 17. 
VII 1915). Оче ки ва но, Ста јић се нај ви ше ра до вао су сре ти ма са ћер ком: „Го ре 
у со би, са ми, раз го ва ра ли смо о за гре бач ком им жи во ту, ја љу бљах ми ло 
мо је де те“ (КИ 1337: 19. VII 1915).

По за пи си ма из овог днев ни ка из ве сно је да су Ста ји ће ви се ге дин ски 
там нич ки да ни те кли углав ном мо но то но, без ве ћих по тре са, и уз сме ну 
раз ли чи тих рас по ло же ња: од ра до сти због сит ни це – ле пог при зо ра при ро-
де уо че ног пре ко за твор ске огра де – до пот пу не ма ло ду шно сти. Сход но 
то ме, по је ди не бе ле шке за по чи њу без бри жно и ла ко, као да су пи са не у 
удоб ној то пли ни рад не со бе,те к њи хов на ста вак ода је рат не при ли ке:

„За до вољ ство, то је реч за ове да не. Иа ко про ле ће и ју го осе ћам, те 
ни сам нај бо љи здра вљем, ипак ми до ла зи да при знам При до му: април 
и мај нај леп ши ме се ци! Ја их сад ужи вам иза ши па ка ви ше не го икад: 
ка ко све бу ја! Тре шња у не ве стин ском ве лу ле па као рет ко што. Да нас 
јед на ре ђа сен за ци ја. По сле се дам са ти, у су тон, про ла зи сто ти нак бо-
ле сних или ра ње них (ово се по зна је по ја ко обез бо је ним ши ње ли ма), и 
од је дан пут за пе ва ше срп ски. От пе ва ше та квим не ким, ско ро плач ним 
гла сом не ко ли ко сти хо ва, ја ухва тио са мо је дан: Ро ди, ма ти, још јед но-
га си на, ... и про ђо ше. Јад ни мој на ро де... ка жу да дру ги стих гла си: да 
не ви ди пу ста Се ге ди на!“ (КИ 1337: 25. IV 1915).

У Се ге ди ну је при мио вест да му је мај ка умр ла. О мај ци ни је оста вио 
ни је дан по да так у овом днев ни ку.

29 Ста јић је по до ла ску у Се ге дин, нај пре, про во дио вре ме са јед ним Ита ли ја ном, осу-
ђе ним због шпи ју на же, чи је је име би ло Ma rio de Roc ca, „мор фи ни ста, хох шта плер ви шег 
ран га, сплет кар“ (лУнгУлов1938: 172). Сле де ћи днев нич ки за пис Ва се Ста ји ћа по твр ђу је 
ис прав ност се ћа ња и бе ле же ња Ра де Лун гу ло ва: „Дру ги на ступ гу ше ња у дра Ро ка. Ште та 
што не ма ма да ра за по сма тра ње чо ве ка, а ово је тип ко ји за слу жу је да му се по хва та ју кон ци. 
Јер не ће би ти да су све ње го ве ла жи ре зул тат мор фи у ма.“

Ина че, у се ге дин ском за тво ру за вре ме Ста ји ће вог бо рав ка би ли су и апо те кар Сте ван 
Ми хај ло вић, све ште ник Вла ди мир Да кић, адво кат Бра ни слав Ста но је вић, учи тељ Ма та 
Ко со вац, Ду шан Бо шко вић, а јед но вре ме и Ја ша То мић...
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Иа ко је Ста јић био по ли тич ки за ро бље ник, ме ђу овим днев нич ким 
бе ле шка ма не на ла зи мо ве ли ки број оних ко је се од но се на ње го во дру штве-
но де ло ва ње. У сва ком слу ча ју, по сле ди це пред рат не ак тив но сти су сти гле 
су га у се ге дин ској там ни ци. У вре ме док је Ста јић био у се ге дин ском за-
тво ру про тив ње га и ње го вих ђа ка во ђен је и ве ле и здај нич ки про цес ко ји 
је имао при ли чан од јек у он да шњој штам пи.30 Оста ло је за пи са но да је Ста-
јић на су ђе њу го во рио, али да се ни је бра нио – сву кри ви цу пре у зео је на 
се бе (сиМић 1938: 69–70). О том про це су и сво јој при пре ми за од бра ну за бе-
ле жио је:

„Ја сам пак ра дио ко је шта: два три да на сам се спре мао за од бра ну, 
па сам и за вре ме тих шест да на, од 31. ју ла до 5. авг. спре мио од бран бе-
ни го вор. Јед но је ипак би ло па мет но: бра ни лац ex of fo. Би ло ми је ми ло 
кад сам ви део то ли ку срп ску омла ди ну: Арон, Ка ша нин, Ва сић, Уро ше вић, 
Пе тро вић, Жор ђи, Кли цин отац и син, Ба ни ца, Га ври ла, Про ка Па ли ку-
ћа, Ти хо мир Ни ко ла је вић... А те шко ми их је био гле да ти где ла жу, и ла жу, 
не по треб но ла жу. Тре ба ли што да за бе ле жим од овог рас пра вља ња? 
Ту кли су је се нас са мо мла ђег Жор жа, оста ли су се упла ши ли, Ди ми-
три је ви ћу су пре ти ли ин тер на ци јом, ако све не при зна што му се рек не. 
Ила нић је ишао са го то вим за пи сни ком. Про чи та га, ме сто да пи та. 
Бед на фи гу ра кај та ра. Ђа ци опет би ли чу ли да сам ја стре љан, пре бе гао, 
шта ли, па ште де ли са мо се бе. До знао сам: да је де ман то ва на вест о Цви-
ји ће вој смр ти; да је Вељ ко у шта бу, да Ује вић ни је по ги нуо, не го је у 
Евро па ма, Че ри на да је пре ко Ма ле ти на у Ђев ђе ли ји, са мо ни шта о мом 
Ча бо ви ћу. Код ђа ка су осе ћа ња ја ко на ги ња ла осло бо ђе њу. Ту жи лац ми 
је чи нио до ста ком пли ме на та о мо јој при влач ној сна зи пре ма омла ди ни 
(Ва сић ка же да је спо ми њао и мо је очи, а кад је то у Ки кин ди ре као го-
спо ђа ма, оне су ка за ле: то не ка он пре пу сти же на ма!) Ни је дан бра ни лац 
ме не хте де на зва ти до мо љу бом. Глу пи, не спрет ни, од ре да не по зна ју 
ствар ко ју бра не, грам зи ви. Ди ра ло ме ка ко ђа ци до но се ки фле и си ре ве 
ови ма ко ји су у ис тра жном за тво ру, па и ме ни. До нео сам и де лио с Ла-
лом. ‘На ма је жао што не мо же мо не што од ва ших ка зна на се бе при ми ти’. 
При мих чак и од Ди ми три је ви ћа бон бо не, а од Је ле си ћа исках и при мих 
осмех, не ка не ми сле да се ср дим ра ди ис ка за им. Сад иш че ку јем пра-
во ва ља ну пре су ду та бле. По след ња мо ја пар ни ца?! Је два сам био за бе-
ле жио ово по лу пи та ње, а ме не, су тра дан по сле об ја ве че твр те пре су де, 
од ве ли ис тра жном суд цу, да не бих остао без пар ни це. Две Зма је ве пе сме: 
Сен то маш и Пи та ње и Од го вор. Не ве ру јем да ће до ћи до рас пра ве“ (КИ 
1337: 6. VI II 1915). 

Ста ји ћа ни су, ме ђу тим, оста ви ли на ми ру ни на кон за вр шет ка ве ле и здај-
нич ког про це са. Че ка ло га је још јед но, пот пу но ап сурд но, су ђе ње. Су ди ло 
му се због Зма ја! Иа ко се Ста јић на дао да до рас пра ве не ће до ћи, гре шио је. 

30 Се ге дин ске но ви не (SzegediUjság) ова ко су из ве шта ва ле о ве ле и здај нич ком про це су: 
„Монст ве ле и здај нич ки про цес у Се ге ди ну. Ва са Ста јић и ње го ви ђа ци фа на ти ци, чла но ви 
На род не од бра не, пред се ге дин ским су дом због из дај ства отаџ би не“ (сиМић 1938: 68).
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Оп ту жен је био „ра ди зло чи на дра же ња на на ро до но сну мр жњу по чи ње ну 
пу тем штам пе“. Пре ста ло му је да при пре ма још јед ну од бра ну уза луд но 
по ку ша ва ју ћи да об ја сни да је Змај умро 1904. го ди не и да се ње го ве пе сме 
Сен то маш и Пи та ње и од го вор ни су пр ви пут штампалe у Но вом Ср би ну. 
На рав но да је те шко по ве ро ва ти да је плод пу ке слу чај но сти пре штам па ва ње 
баш тих пе са ма у Ста ји ће вом ли сту. Као по у здан по зна ва лац и ту мач жи во та 
и ра да Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Ста јић је до бро знао да иза бра не Зма је ве пе-
сме ни су из гу би ле на ак ту ел но сти и да но се ја сну по ру ку у тре нут ку пре-
штам па ва ња јер су у њи ма исме ја ни Ма ђа ри.31

Из Се ге ди на Ста јић је, по ка зни, због до пи си ва ња са Ду ша ном Бо шко-
ви ћем пре ме штен у Сом бат хељ. Не где пред пре ме штај, на вест да му је је дан 
при ја тељ био те шко ра њен на фрон ту и да је ус пео да за це ли ра ну, Ста јић 
је у свој днев ник за пи сао: „Уте ха Су жња. [...] Но ћи су та ко хлад не, у ро во-
ви ма сум њам да већ гре ју, те мо ра би ти хлад но. Ов де је дан дуг, а још ма ло 
па ће ноћ би ти још ду жа. Али је за то жи вот кра так, па тре ба ужи ва ти ду ге 
да не и но ћи. Сно ви су та ко ша ре ни, сва ки час друк чи, а пред у зе ти за да ци 
та ко мно го број ни и оп шир ни. Ако ишта, да сте чем ути сак, ду бо ко уве ре ње 
‘да већ ду го жи вим’“32 (РОМС, инв. бр. М. 12. 611: 2. IX). 

У Сом бат хе љу је про вео три ме се ца. По сле то га, вра ћен је у Чи лаг, у 
Се ге ди ну. 

Ода тле је се ге дин ски су жањ пре ме штен у Ила ву.
Из илав ског пе ри о да, јер је ту Ста јић нај ду же био на ро би ји, остао је 

и нај ве ћи број ње го вих бе ле жни ца. Из ру ко пи са на сло вље ног Пре гршт 
успо ме на, при пре мље ног за Спо ме ни цу Ва си ља Гр ђи ћа,33 са зна је мо да је 
Ста јић у Ила ви пр вих ме сец да на био у са ми ци (РОМС, инв. бр. М. 12. 526). 
Та кви да ни, у мо ру јед но то них там нич ких да на, би ли су нај у би тач ни ји за 
овог узни ка. Тек на кон ме сец да на био је пу штен у цр кву, и то на соп стве ни 
зах тев, јер је то био је ди ни на чин да до би је но ви не и бу де упу ћен у до га ђа је 
на фрон ту.34 За ни мљив је, у том сми слу, био су срет Ва се Ста ји ћа и про му-

31 Ов де ап сурд ној си ту а ци ји ни је крај – про тив ње га во ђе на је и пар ни ца и због то га 
што је штам пао при по вет ку Спа хи ја Ђу ре Јак ши ћа. Оштро је Ста јић из ло жио сво ју од бра-
ну по во дом Јак ши ће ве при по вет ке, пре ба цио је пан че вач ком др жав ном ту жи о цу, по ма ђа-
ре ном Бу њев цу, да не зна је зик сво јих пре да ка, а ни ћи ри ли цу, и да ни је оба ве штен да 
при по вет ку Спа хи ја ни је на пи сао он, не го Ђу ра Јак шић и то оне го ди не у ко јој је Ста јић 
ро ђен, 1878. За ту при по вет ку до био је две го ди не за тво ра. То ли ко је до био и због то га што 
је пре штам пао Зма је ве пе сме, иа ко су ове пе сме за Зма је вог жи во та би ле штам па не у Ле то
пи су, од но сно у Жи жи 1871, а на кон то га и у Пе ва ни ји.

32 Че сте су асо ци ја ци је у Ста ји ће вим днев ни ци ма на по е зи ју Ми ле те Јак ши ћа! Сти хом 
„Ме ни се чи ни да већ ду го жи вим“ по чи ње Јак ши ће ва пе сма Жи вот. 

33 Овај ва жан и ин те ре сан тан Ста ји ћев текст ни је, ме ђу тим, об ја вљен у Спо ме ни ци 
Ва си ља Гр ђи ћа. Штам пао га је, по сле смр ти Ва се Ста ји ћа, Ар пад Лебл у књи зи По ли тич ки 
лик Ва се Ста ји ћа. 

34 О Ста ји ће вом од но су пре ма цр кви дао је на зна ке у сво јој књи зи Жи ван Ми ли са вац. 
У вре ме док је учио у Кар лов ци ма, Ста јић је од би јао да иде у цр кву, што је он да био ве ли ки 



ћур ног све ште ни ка Да ни ла Ба би ћа у Ила ви. Све ште ник је од мах про зрео 
Ста ји ћа и ње го ве на ме ре. Ста јић је за бе ле жио њи хов раз го вор: „ А на по љу 
ни си ра до ишао у цр кву, ре као је ста рац, ви до вит као про рок. – Ви де ће те 
да ли сам ишао у цр кву, док чу је те ка ко знам по ја ње, по ку ша вао сам ја и 
да ље да се до ко пам цр кве и но ви не“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 526). Не ка ко се 
по го ди ло да је тих да на у цр кви био по тре бан по јац. Пи та ли су Ста ји ћа да 
ли зна да по је, а он је хи тро од го во рио: „– Знам све, са мо не знам Спа си 
Хри сте Бо же, и по ми луј (ту се мо ли ло за Фра њу Јо си фа.)“ При ми ли су га за 
пој ца, а он је, ка сни је, не  без ли ко ва ња, у сво јим успо ме на ма за пи сао: „Две 
го ди не да на, док сам ја био по јац срп ског бо го слу же ња, ни је се у Ила ви 
мо ли ло за Фра њу Јо си фа, не го са мо кад је слу жба ру мун ска. Сум њам да је 
та ко што смео ра ди ти не ко ‘на сло бо ди’“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 526). Би ла 
је то јед на ма ла по бе да за то че ни ка Ва се Ста ји ћа у Ила ви на Ва гу. Од ла зак 
Ста ји ћев у цр кву ни је ути цао на ње гов ате и зам, али се по ка зао као згод на 
пре чи ца да би се до шло до штам пе и ве сти са фрон та.

У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске чу ва се цр ве на све ска Ва се 
Ста ји ћа у ко јој се на ла зе за пи си из раз ли чи тих вре мен ских пе ри о да (РОМС, 
инв. бр. M. 12. 522).35 Цр ве на све ска, за по че та на сло бо ди, би ла је уз Ста ји-
ћа и у ње го вим там нич ким да ни ма. Ути сак по нов ног су сре та са овом бе ле-
жни цом за ње ног вла сни ка био је по тре сан јер се ли ста ју ћи ње не стра ни це 
осе ћао као да пре би ра по „ру ше ви на ма сло бод ног му жи во та пре ра та!“ 
(РОМС, инв. бр. M. 12. 522: 10. VI 1916). Ме сец да на на кон овог за пи са, 10. 
ју ла, Ста јић је на ста вио ин тен зив но да чи та. До био је све бро је ве Но вог 
Ср би на и Срп ске Про све те, ча со пи са ко је је уре ђи вао, као и јед но по лу го ди-
ште Срп ског књи жев ног гла сни ка. Ко вао је пла но ве за сло бо ду– „ор га ни зо-
ва ће“ пре во де Ес хи ла, Со фо кла, Еу ри пи да, Пин да ра... О вре ме ну про ве де-
ном у там ни ци ова ко је раз ми шљао: „Још по ме се ца да на, па се на вр шу је 
дру га го ди на мо га за то че ња. За ме не то ни је би ла бу ра, ви хор, као за Вајл да, 
ви ше је пре шло пре ко ме не то вре ме као ја лов облак, без су за, без скру ша-
ва ња, при лич но фи ли стар ски.“ По ре де ћи сво ју си ту а ци ју са Вајл до вом не кад, 
при ме ћу је да је зна ме ни ти књи жев ник „ка жњен за сра мо ту ко је се сти ди, 
а ја по ли ти чар сла би је стран ке за чи је иде је на ули ци не ма ме ста, и је ди но 
им је ме сто ова ће ли ја“. Кон ста ту је да је пи сац Сли ке До ри ја на Гре ја до спео у 
ће ли ју по сле „ки цо шког и на слад ног жи во та“, док за се бе ка же да је ра тар ско 
де те и да је пре ју ла 1914. пу то вао „ви ше тре ћом, не го ли дру гом кла сом“ 

пре ступ, пи ше Ми ли са вац. Про фе со ри су га ле чи ли од то га и за тво ром, а епи лог је био да 
Ста јић ни је мо гао да на ста ви осми раз ред у гим на зи ји кар ло вач кој (Милисавац1949: 24–25). 
И сам Ва са Ста јић је де таљ но опи сао овај до га ђај и свој од нос пре ма цр кви у сво јој за ни мљи-
вој, али још увек не штам па ној ау то би о гра фи ји „1878–1943“.

35 У цр ве ној све сци има за бе ле жа ка из 1903, 1906, 1907, 1908, али и оних на ста лих 
знат но ка сни је 1924, 1925, 1937, 1938, као и за вре ме Дру гог свет ског ра та 1940, 1943, 1944. 
Ме ђу бе ле шка ма не ма ни ка квог ре да ни по што ва ња хро но ло ги је, сто га оне ни су увек ла ко 
про ход не. Као и у оста лим бе ле жни ца ма Ва се Ста ји ћа, и у овој све сци мо гу се про на ћи 
из во ди из ње го ве лек ти ре, кон цеп ти пи са ма, раз ми шља ња, по бе ле же на ис ку ства...
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(РОМС, инв. бр. M. 12. 522: 10. VI 1916). Уз Вајл да, пред со бом је имао и Кро-
пот ки на за ко га је на пи сао да је „бег ством дао ле по ту тим две ма [затворским] 
го ди на ма. Ја се из да ле ка при бли жио Гр ци ма, учио за сво ју по сред нич ку 
ак ци ју из ме ђу жи во та и књи жев но сти“ (РОМС, инв. бр. M. 12. 522: 10. VI 1916). 
И овај днев нич ки за пис по твр ђу је већ ре че но да је Ста јић у ли те ра ту ри 
тра жио ре ла ци је ко је ће мо ћи по ве за ти, по слич но сти или су прот но сти, са 
соп стве ном си ту а ци јом и осе ћа њем. Пи сци по ме ну ти у овом днев нич ком 
за пи су и са ми су би ли у там ни ци, раз ли ка је у по ре клу и, до не кле, кри ви ци.36

Дво го ди шњи ца ро бо ва ња, 26. ју ла 1916, би ла је по вод за још је дан ре-
зи ме:

„Та ко мно го по ро дич них гу би та ка! Ма ти, а ка ко је се стри, и бра ту, 
и си но ви ци и не ћа ци? Ка ко је же ни ми и кће ри? Ко ли ко се све то ста-
њи ло, по ни зи ло, скру ши ло, а и ја са њи ма? То Бог зна! Мо је уну тар ње 
сун це, мо је на де се ле лу ја ју али не га се. [...] Јер сам уве рен, и сад ви ше 
не го пре две го ди не, да ме од те сло бо де раз два ја брег друк чих пат ња, 
не го што су до са да шње! Нео спор но ми из гле да јед но: мо ја скром ност, 
ко ју су и пре ђе мно ги кон ста то ва ли, ов де је за це ло са зре ла. Ни шта ми 
зар не ће тре ба ти, и би ћу за до во љан, ве дар, ве сео. Ни шта сем сло бо де да 
идем у њи ве, на ре ку, у зо ру и су то не. И би ћу он де, у при ро ди, за до во-
љан, скро ман, по ко ран и без бо гат ства или сла ве чак и без здра вља, 
за до во љан у са мој сло бо ди. Мно го илу зи ја ни сам из гу био: о крат ком 
тра ја њу Свет ско га Ра та, и о ко ли чи ни срп ских и оп штих жр та ва“ (РОМС, 
инв. бр. M. 12. 522: 26. VII 1916).

Го то во све што је Ста јић по ме нуо на дво го ди шњи цу свог ро бо ва ња, 
обе ле жи ло му је по рат ни жи вот. Стал на бри га за по ро ди цу би ла је ви ше 
не го оправ да на – су пру га Ми ли ца и ћер ка Да ни ца жи ве ле су у За гре бу у 
те шкој оску ди ци.37 По ро ди ца је би ла нај ва жни је Ста ји ће во при бе жи ште. 
По до ла ску сло бо де, ушу шкан ру ти ном по ро дич ног до ма, крх ког здра вља, 
Ста јић је на ста вио да жи ви ча сно и по ште но те же ћи ка иде а лу опи са ном у 
на ве де ним ре до ви ма днев ни ка. Скром ност је би ла од ли ка ње го ве лич но сти 
ра но пре по зна та од стра не дру гих љу ди. Уо ста лом, ње го ви са вре ме ни ци пи-
са ли су да че сти ти Ста јић „ни је уби рао ка ма те за сво ју ра ни ју на ци о нал ну 
бор бу, не го је, на про тив, по шао да ље, одва ја ју ћи се од оних ко ји су ужи ва-
ли рен ту од ра ни јих (ма хом ту ђих) на по ра“ (поповић 1938: 49). Ста јић ни је 

36 Ста јић је о свом по ре клу, си ро ма шној по ро ди ци и те шком шко ло ва њу услед оску-
ди це, пи сао у сво јој ау то би о гра фи ји „1878–1943“. Увод ни део ау то би о гра фи је Успо ме не из 
де тињ ства штам пан је у Ле то пи су Ма ти це срп ске на кон Ста ји ће ве смр ти.

37 Унук Ва се Ста ји ћа, Раст ко Швал ба, у јед ном, још увек не штам па ном, за пи су о сво јој 
по ро ди ци, бе ле жи да је ма ла Да ни ца од ла зи ла сва ки дан у шко лу у до тра ја лим ци пе ла ма 
ко је су има ле пот пла ту од кар то на; ки ша и бљу зга ви ца учи ни ле би да се ци пе ле до шко ле 
рас пад ну. Но ве ци пе ле јој је ку пио Бог дан Ме да ко вић, ве ли ки по што ва лац Ва се Ста ји ћа, 
ка да је са знао за оску ди цу у ко јој жи ви ње го ва по ро ди ца. За хва љу јем се Раст ку Швал би 
на при ви ле ги ји чи та ња ње го вог ин те ре сант ног и зна чај ног ру ко пи са. 
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тра жио по рат не по ча сти због то га што је про вео че ти ри го ди не на ро би ји. 
Са дру ге стра не, Ста ји ће ва љу бав пре ма при ро ди, ис так ну та у на ве де ном 
за пи су, би ла је ве за на и за ње го ву ра ну мла дост, а ни је је ња ва ла ни у да ни-
ма сло бо де. Ста јић је оно што му је лич но при ја ло ла ко пре тва рао у оп шту 
ко рист: као ве ли ки љу би тељ пла ни на ре ња ора га ни зо вао је са сво јим уче-
ни ци ма че сте из ле те по Фру шкој го ри. Био је је дан од глав них ини ци ја то ра 
да се у Но вом Са ду ор га ни зу је Дру штво Фру шка Го ра, а уче ство вао је при 
осни ва њу Са ве за ју го сло вен ских пла ни нар ских дру шта ва, као и Асо ци ја-
ци је сло вен ских ту ри стич ких дру шта ва у Кра ко ву (грачанин 1938: 156). О 
тој Ста ји ће вој па си ји све до че и са чу ва не фо то гра фи је. 

Ипак, иде ал жи во та на сло бо ди, 26. ју ла 1916, на дво го ди шњи цу Ста ји-
ће вог ро бо ва ња, био је још увек да ле ко. На сле де ћој стра ни овог днев ни ка 
је, као у огле да лу вре ме на ко је је про шло, бе ле шка на ста ла тач но по сле 
го ди ну да на – на кон на вр ше не тре ће го ди не ње го вог ро бо ва ња. Тро го ди-
шњи цу су жањ ства до че као је са осе ком уну тра шње сна ге и стра хом од 
мо рал не смр ти – све стан је да би то за ње га би ла ујед но и телеснa смрт. На де 
у крат ко тра ја ње ра та га сну ле су. Ра до вао се пи сми ма, до брим ве сти ма да 
му је брат Јо ца жив, се стра да је у Бје ло ва ру. Го ди ло му је што су при ја те љи 
по че ли да му се че шће ја вља ју. 

У цр ве ној све сци на ла зи мо и кон цеп те два Ста ји ће ва ра да: По у ка од 
ро бо ва ња и Учи тељ књи жев но сти. По у ка од ро бо ва ња на пи са на је 2. и 3. 
ав гу ста 1916. го ди не. За по че та је оп штим раз ма тра њем о Ср би ма и срп ском 
на ро ду осу ђе ним на стал но ро бо ва ње, а раз ра ђе на де та љи ма из лич ног, 
про жи вље ног ис ку ства то ком две го ди не жи во та у там ни ци, ве ром и по у ка-
ма за но ву др жа ву. Пи сао је ову по у ку, ка ко је сам на јед ном ме сту на зна чио, 
те ле сно из ну рен, ма лак сао са ка та ром у гр лу. На ме ра му је би ла да, уко ли-
ко пре жи ви рат, овај есеј про ши ри и од ње га ство ри чла нак или сту ди ју, чак 
и књи гу „Ка кви не тре ба да бу де мо“, а ко ја би се од но си ла на не ко ли ко сфе ра: 
суд ство, ад ми ни стра ци ју, шко лу и вој ску. За ме так члан ка Учи тељ књи жев
но сти на стао на Или јин дан 1916. го ди не на ла зи се, та ко ђе, у овој бе ле жни ци. 
Знат но про ши рен, овај Ста ји ћев текст био је штам пан у за гре бач ком Са вре
ме ни ку 1920, а по том и у ње го вој књи зи Из ме ђу жи во та и књи жев но сти.38 
Ини ци јал ни по вод за пи са ње ово га, у сво јој осно ви пе да го шког члан ка на-
ла зи се у овој бе ле жни ци, а из о стао је у ко нач ној, штам па ној, вер зи ји: „Стра-
жа ри око нас ша пу ћу: Про па ли смо. Зна чи да ћу ја уско ро опет пре да ва ти 
књи жев ност, ако рат пре жи вим, а не ћу мо ра ти че ка ти го ди ну 1923, ка ко је 
суд пре су дио. Тре ба за то да ти се би ра чу на о по зи ву ово га на став ни ка“ 
(РОМС, инв. бр. М. 12. 522). По ре ђе њем ко нач не, штам па не вер зи је са по-
ла зи штем на ђе ним у бе ле жни ци ви дљи во је да је чла нак бу јао и ра стао 

38 Књи га Из ме ђу жи во та и књи жев но сти об ја вље на је у Пан че ву 1922. го ди не. У 
са др жа ју, као на по ме на уз чла нак Учи тељ књи жев но сти сто ји да је пи сан у Ила ви 1918. 
го ди не. Сво ја раз ми шља ња на ову те му Ста јић је да кле по чео бе ле жи ти, ка ко се ви ди из 
овог за пи са још 1916. го ди не, а мо жда и ра ни је.



вре ме ном, као и да је ма те ри јал за ње го ву раз ра ду Ста јић про на ла зио и у 
чи та њу Хр ват ске њи ве из на ред не, 1917. го ди не. Кон цепт Учи те ља књи
жев но сти из овог днев ни ка зна чио је ујед но и сво је вр сну при пре му Ва се 
Ста ји ћа за мир но доп ски пе ри од и на ста вак на став нич ке прак се.39

У овој све сци на и ла зи мо на Ста ји ће во раз ми шља ње о Ка ша ни ну и 
ње го вим пи сми ма, као и од го вор на Ка ша ни но во пи смо пи сано 23. но вем бра 
1917. го ди не. Ка ко ни је са чу ва но ни јед но пи смо ко је је Ва са Ста јић из там-
ни це упу тио Ми ла ну Ка ша ни ну, за хва љу ју ћи кон цеп ту на ђе ном у овој бе-
ле жни ци мо же мо, до не кле, да ре кон стру и ше мо ка ко је ова за ни мљи ва и 
зна чај на пре пи ска из гле да ла. Мла ди Ка ша нин слао је Ста ји ћу пи сма пу на 
по што ва ња и ди вље ња, уз ис црп на оба ве ште ња о сво јим ин те ре со ва њи ма 
и лек ти ри. Њи хо во иш чи та ва ње ука зу је на су прот ста вље ност раз ли чи тих 
књи жев них уку са и ре зо на. Ка ша нин је де таљ но оба ве шта вао свог учи те ља 
о Цр њан ском и ње го вим сти хо ви ма, но вим и ин те ре сант ним пи сци ма, док 
му је Ста јић, су де ћи по Ка ша ни но вим од го во ри ма, пи сао о соп стве ној лек-
ти ри и сво јим књи жев ним сим па ти ја ма. Ста јић је слу тио у сво јим раз ми-
шља њи ма о Ка ша ни ну, и ни је гре шио, да у пре пи сци са мла дим уче ни ком 
во ди ди ја лог са „су тра шњом срп ском књи жев но шћу“.40

По ред цр ве не, са чу ва на је и пла ва све ска Ва се Ста ји ћа ис пу ње на днев-
нич ким бе ле шка ма (РОМС, инв. бр. М. 12. 609). Пр ви днев нич ки за пис у 
пла вој све сци на стао је по след њег но вем бра 1916. го ди не, на дан по гре ба 
Фра ње Јо си фа I. И у овом днев ни ку от кри ва мо бе ле шке о ве сти ма са фрон та 
ко је су сти за ле до Ста ји ће ве илав ске ће ли је: „Ју че пр ви пут за ви рих у но ви не 
пред стра жа ри ма, и до знах за пре ва жну по ну ду ми ра. То ме узру ја ва јер у 
па ме ти пре ђох це лу исто ри ју Свет ско га ра та [...]“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 609: 
14. XII 1916). По ми сао на по ми ло ва ње и сло бо ду ни је га на пу шта ла, али су 
те ве сти у ње му бу ди ла ус ко ви тла на осе ћа ња, ис пу ње на стреп њом: „Ро зен-
фелд и, за це ло, шеф му твр до ве ру ју да ћу би ти по ми ло ван. Ја то не же лим. 
Али, ве ли ка би сра мо та би ла да ја 1917 те шко и не вољ но при мим бре ме ко је 
мо ја вој ска те гли од 1914. Зар да та ко да ле ко бу дем од Ње го ше вих ре чи: Што 
год до ђе, ја сам му на ре дан...“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 609: 22. XII 1916). Пи тао 
се да ли би скла па ње ми ра би ло до бро за бу дућ ност на ро да: „И Ро зен фелд, 
као Ла за, ка же да би се сад мир мо гао скло пи ти ча сно по обе стра не. Зар он не 
раз у ме да би та кав мир про гла сио овај рат за нај ве ћу лу дост, за нај ве ћи зло чин, 
од ка ко је све та, од у зео му сва ки сми сао. Јер, по сле ње га, но во спре ма ње за 
још је дан, још гро зни ји рат. Бо ље о јед ном тро шку. Ма ка ко, са мо не ка овај 
рат ре ши про блем из ко га је на стао“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 609: 21. I 1917).

Ни је му би ло ла ко због то га што је док ње гов на род ра ту је се део у ће ли-
ји и го то во на ла зи о за до вољ ство у књи га ма: „Јер у је дан мах осе тих ве ли ко 

39 Ва са Ста јић је вр ло од го вор но и са ве сно при сту пао по слу „учи те ља књи жев но сти“ 
о че му је пи сао у тек сту Бог дан По по вић и књи жев ност у Вој во ди ни об ја вље ном у Збор ни ку 
у част Бог да на По по ви ћа . 

40 О од но су Ва се Ста ји ћа и Ми ла на Ка ша ни на би ће ви ше ре чи у по себ ном тек сту. 
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од су ство хра бро сти код ме не: свет као отво ре но по ље за ју нач ка де ла или 
ју нач ку смрт, а ја ужи вам у су хој и то плој ће ли ји, и са њам та ко не са вр ше ну 
сре ћу: па кет књи га, и у ње му збир ке Ми ле те, Mi ho vi la по је зи ја Срем ца...“ 
(РОМС, инв. бр. М. 12. 609: 30. XII 1916).41 Ње го ва илав ска ми си ја би ла је 
да ро би ја ши ма оми ли књи гу – сво је књи ге (Ду чи ћа, Зла то у стог, Тур ге ње ва) 
не се бич но је да вао на чи та ње сво јим са пат ни ци ма, „шу сте ри ма и оста ли ма“, 
осе ћао је да та ко „ши ри све тлост“. У Ила ви, где је би ло пре ко две сто ти не 
Ср ба ро би ја ша „раз не вр сте“, чи тао се и Скер лић, Бе се де под го ром, Но ви 
Ср бин... (РОМС, инв. бр. М. 5 557).

Да не за то че ни штва кра тио је ма шта њем о по кре та њу ли ста, са рад ни-
ци ма, мо гућ ним ру бри ка ма... Сми слио је и име ли ста – Ју го сло вен ски жи вот. 
На јед ном ме сту у днев ни ку, по во дом хи по те тич ког ли ста, пи ше: „Ја у за-
то че њу на ро чи то ра до ма штам јед ну ствар: ве лик је дан, сил но упли ван 
днев ни лист, [...] на ко ме би ра ди ли нај ум ни ји Ср би, Хр ва ти, Сло вен ци, ко ји 
би нај ви ше дао об лик, образ је дин стве ном на ро ду. То ће, ми слим, би ти ве-
ли ка по тре ба, од чи јег на чи на ор га ни зо ва ња ће мно го да за ви си.“ Ова раз-
ми шља ња о мо гућ ном ли сту Ста јић је ис пи си вао во де ћи фик ти ван раз го вор 
са сво јом је ди ни цом, Да ни цом, у упут стви ма за ње но вас пи та ње и фор ми-
ра ње. Днев нич ка пи сма два на е сто го ди шњој ћер ки Да ни ци, о че му је би ло 
по ме на, бре ме ни та су са ве ти ма за жи вот и вас пи та ње, прот ка на истин ском 
ве ром у ју го сло вен ство, ау то би о граф ским фраг мен ти ма, раз ми шља њи ма о 
јав ном ра ду и јав ном рад ни ку, жен ском пи та њу, књи жев но сти, про шло сти, 
при ја те љи ма...42 Овим пи сми ма Ва се Ста ји ћа у на у ци још увек ни је по све-
ће на за слу же на па жња. Стра ни це ово га днев ни ка, на ро чи то бе ле шке о јав ном 
рад ни ку, до но се све до чан ство пр вог ре да, дра го це но за про у ча ва о це жи во та 
и де ла Ва се Ста ји ћа. У сва ком слу ча ју, за хва љу ју ћи овим бе ле шка ма, на зи ру 
се ја сни је кон ту ре за пор трет илав ског узни ка. У са ми ци, спу тан, оку пи ран 
бри га ма и не из ве сно шћу, и сам би се мо гао упо ре ди ти са гра ном це ра ко ју 
је обо ри ла олу ја. Баш та кву јед ну гран чи цу др жао је Ста јић у ча ши во де у 
сво јој илав ској ће ли ји, да би јој ка сни је на шао ме сто у књи зи пе са ма Вељ ка 
Пе тро ви ћа.

По ме ну ти пе сник Вој во ди не ста ре, Вељ ко Пе тро вић, и Ми ле та Јак шић 
би ли су бли ски при ја те љи Ва се Ста ји ћа. Њи хо во при ја тељ ство ове ко ве че но 

41 Из јед ног за пи са на ста лог не ко ли ко да на ра ни је са зна је се шта чи та Ста јић: „От ка ко 
сам за су жњен, ја пр ви пут до бих срп ске књи ге. Јер, у пр вом Се ге ди ну има дох са мо Л. Ко-
сти ћа пе сме, Бог да но ве Огле де, Све то пи смо и Ма ре ти ће ву Или ја ду, Скер ли ће ву књи жи цу о 
фран цу ским ро ман ти ча ри ма и жен ске Нар Пе сме у из да њу За греб. Про фе сор ског дру штва. У 
Сом бат хе лу са мо Пал мо ти ћа, две на ше ан то ло ги је, Na zo ra. А у про ле ће Ње го ша, Му шиц ко-
га, Бран ка, Ћи пи ка и Стан ко ви ћа, Вељ ка и Че хо ва“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 609: 16. XII 1916).

42 Пи шу ћи о при ја те љи ма, на јед ном ме сту Ста јић о хра бро сти Вељ ка Пе тро ви ћа 
ка же: „Чи ка Вељ ко, ко ји се ла ко ус пла хи ри и бо ји се там ни це угар ске, ја сам се ру гао да је 
сву сво ју хра брост про суо у оди ста му шке и хра бре, бе сне сво је ро до љу би ве пе сме, та ко да 
ње му сад ни мр ва хра бро сти ни је пре о ста ла. Он је 1913 имао при ли ку да иде са мном пред 
се ге дин ски суд, да за на шу ствар мно го учи ни, али ни је смео“ (РОМС, инв. бр. М. 12. 609). 
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је и на по зна тој фо то гра фи ји на ста лој у Ки кин ди 1912. го ди не.43 Ви де ли смо 
из прет ход них днев нич ких за пи са да је Ста јић имао уз се бе књи ге Вељ ка 
Пе тро ви ћа. Пр ва збир ка пе са ма Ми ле те Јак ши ћа та ко ђе је на шла сво је ме сто 
ме ђу књи га ма у илав ској со би ци Ва се Ста ји ћа. За пра во, та ко „не са вр ше на 
сре ћа“ о ко јој је са њао и пи сао прет по след њег да на де цем бра 1916. го ди не 
у пла вој све сци, у јед ном од по ме ну тих днев ни ка, де ли мич но се оства ри ла 
– Ста ји ћу је 1917. го ди не сти гао па кет са збир ком пе са ма Ми ле те Јак ши ћа! 
„У да не кад апа ти ја гу ши ду шу“, по не сен по нов ним су сре том са по е зи јом 
јед ног од сво јих оми ље них пе сни ка, у по себ ном рас по ло же њу ис пи сао је 
не ко ли ко днев нич ких стра ни ца по све ће них Ми ле ти Јак ши ћу (РОМС, инв. 
бр. М. 5. 556).44Же ља у ве зи са збир ком пе са ма Ми ле те Јак ши ћа му се оства-
ри ла, а он је на ста вио и да ље да ма шта и са ња ри – лист ко ји бу де уре ђи вао 
у За гре бу, на сло бо ди, зва ће се Мла ди Ју го сло вен (РОМС, инв. бр. М. 5. 556: 
дру ги дан апри ла).45

У илав ском днев ни ку по хра ње ном у Му зе ју гра да Но вог Са да, пр ви за-
пис је од 6. мар та 1917. го ди не.46 Ста јић је за бе ле жио да му је сти гао па кет и 
у ње му че ти ри све ске Жа на Кри сто фа, не ко ли ко Ке ле ро вих, До сто јев ски и 
Ма та ву љев Ба ко ња. До за вр шет ка ис пи си ва ња у ову бе ле жни цу Ста ји ће ва 
за твор ска би бли о те ка ће се уве ли ча ти, при спе ће му и па кет са ру ским пи сци-
ма, као и књи ге из се ге дин ске там ни це (Срп ске на род не пе сме, Че хов, Тол стој, 
Пу шкин, Бран ко Ра ди че вић, Ње гош, Дан те, Пре шерн...). На сто јао је да бу де 
што бо ље оба ве штен о при ли ка ма из ван за тво ра, чи тао је, ка ко је већ ре че но, 
Хр ват ску њи ву: „но ви гла со ви, по ја ча на ми оба ве ште ност о при ли ка ма у 
Хр ват ској, ај, ка ко је за гу шљи ва ат мос фе ра!“ (КИ 1339: Пр ви дан Ус кр са 1917). 
Не из о став но је раз ми шљао и о окон ча њу ра та: „По чи њем с ви ше не стр пље-
ња и с ма ње по уз да ња да ми слим на свр ше так ра та. Га си се, га си, го рео си 
до ста. Што те лу лак ше, ду ши је све те же“ (КИ 1339: Пр ви дан Ус кр са 1917).47 

43 Реч је о фо то гра фи ји на ко јој Ва са Ста јић, Ми ле та Јак шић и Вељ ко Пе тро вић се де 
за сто лом пре кри ве ним хр пом хар ти је. О окол но сти ма под ко ји ма је фо то гра фи ја на ста ла 
пи сао је Вељ ко Пе тро вић (Пе тро вић 1970: 198–202).

44 О од но су Ва се Ста ји ћа и Јак ши ћа ви де ти ви ше у књи зи Ти ха при ста ни шта Ми ле те 
Јак ши ћа, као и у тек сто ви ма Ми ли во ја Не ни на Ва са Ста јић о Ми ле ти Јак ши ћу и Зо ри це 
Ха џић Ми ле та Јак шић у се ћа њи ма Ва се Ста ји ћа штам па ним у збор ни ку Ва са Ста јић – 
ми сао и де ло 2008. го ди не.

45 У овој Ста ји ће вој бе ле жни ци по је ди не стра ни це не до ста ју. У њој се на ла зе и за пи си 
на ста ли то ком Дру гог свет ског ра та.

46 Бе ле жни ца је у пот пу но сти на пи са на у Ила ви, то ком 1917. го ди не, и у њој не ма за-
пи са на ста лих у мир но доп ском пе ри о ду. Пре по ме ну те бе ле шке од 6. мар та 1917, на ла зи се 
ски ца за пи смо Ду ди (Ду ша ну Бо шко ви ћу), без да ту ма. По след њи днев нич ки за пис на стао 
је на Спа сов дан 1917, и на кон то га по но во иду кон цеп ти из Ста ји ће ве пре пи ске. Ту су кон-
цеп ти пи са ма на ме ње них Ан ки Ом чи кус, не ки ње ни од го во ри, пи сма ко ја су ми сла ле же на 
и ћер ка, ње го ва пи сма њи ма, кон цепт још јед ног пи сма Ми ла ну Ка ша ни ну...

47 „Га си се, га си, го рео си до ста“ сти хо ви су из пе сме Жи во ту јед ног од нај дра жих 
Ста ји ће вих пе сни ка – Ми ле те Јак ши ћа. 
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Днев нич ки за пи си ко је чу ва ова бе ле жни ца иду у ред вр ло ин тим них и ду-
бо ко про ни чу у скри ве не ку то ве лич но сти Ва се Ста ји ћа. 

Већ на пр вим стра на ма су сре ће мо се са од лу ком на шег за тво ре ни ка да 
за поч не да за пи су је сно ве, уве рен да они мно го ка зу ју о „нај ин тим ни јој чо ве-
ко вој при ро ди“ и да је „ин те ре сант но пре по зна ва ти у њи ма ствар но сне еле мен-
те, бри ге да на у сно ви ма но ћи“. За пи са ни сно ви су ве о ма ин те ре сант ни, у 
њи ма је, као и на ја ви, роб. Ше тао је у сну ули ца ма Бе о гра да у го ми ли љу ди, 
у сно ве му је до ла зио је дан Ну ша „али ни је Бра ни слав“ и је дан са бра ди цом 
као у Ри сте Ода ви ћа (КИ 1339: 9. III 1917). Са њао је, за тим, дво ра ну у ко јој се 
чи та Скер ли ће ва сту ди ја о Ја ши Иг ња то ви ћу, да узи ма реч, али за по чет го вор 
о Скер ли ћу пре ла зи на те му по ги ну лих чет ни ка, и про нет глас да је Ста јић 
обе шен (КИ 1339: 14. VI 1917). У там нич кој са мо ти њи сва ки до жи вљај је 
ин тен зив ни ји и вре дан раз ми шља ња, ве ро ват но да је но шен ја ким ути ском 
сне ва ног по сег нуо и за бе ле же њем. Би ло ка ко би ло, пси хо а на ли ти ча ри би, 
ве ру јем, има ли мно го то га да при ме те по во дом за бе ле же них сно ва јер су 
они чвр сто ис пре пле та ни са пред рат ним и рат ним при ли ка ма Ва се Ста ји ћа.

Чи та о ци ових днев нич ких за бе ле шки мо гу до сег ну ти и до нај ин тим-
ни јих раз ми шља ња илав ског су жња, са гле да ти ње го во не по зна то, ма ло ко ме 
по ка зи ва но ли це. На јед ном, Ста јић као да се тр гао, за стао пред про то ком 
вре ме на – до све сти му је до шло да је на вр шио три де сет и де вет го ди на – да 
је зрео чо век. Осе ћао се мла дим: 

„То се за це ло узи ма као: зрео чо век, у на по ну сна ге, итд., а ме ни то још 
ни ка ко не иде у гла ву. Чуо сам ста ри је љу де и о ста ри јим љу ди ма ка ко не 
при зна ју сво ју ста рост, про те сту ју про тив на зи ва чи ка или ста рац. Пре ма 
то ме мо је осе ћа ње би зар би ло оп ште. Али кад, са дру ге стра не, по ми слим 
ка ко мно ги љу ди уме ју да ишту по што ва ње, да глу ме до сто јан стве ност 
ста ри јих, жи ве и кре ћу се с по уз да њем у се бе као ис ку сни, ста ло же ни љу ди, 
он да до ла зим се би као чу до ви ште. Ја сам то при ја те љи ма спо ми њао, и ако 
не оп шир но раз ла гао: не знам да ли се да нас осе ћам ста ри ји, но што сам 
се осе ћао по сле ма ту ре, пре де вет на ест го ди на“ (КИ 1339: 18. III 1917).48

Овај део из днев ни ка је ин те ре сан тан јер от кри ва да вођ мла дог на ра-
шта ја ни је се бе и сво ју зре лост до жи вља вао пре о збиљ но. Мо гућ но да је из 
све га то га про ис те кла Ста ји ће ва бли ска ве за са омла ди ном – он је те мла де 
љу де по сма трао као се би рав не. И мно го го ди на на кон за вр шет ка Пр вог 
свет ског ра та Ста јић ни је гу био ве ру у њих. Био је осло бо ђен пред ра су да и 
су је те те вр сте.49 Ду хом је био још увек млад, али за у ста вље но вре ме у там-
нич кој ће ли ји да ло му је вре ме на да спо зна се бе и као зре лог чо ве ка. 

48 Ста ји ћев осе ћај да је мла ђи не го што је сте при ка зан је и анег до том о јед ном са пат-
ни ку, за ко га Ста јић са по што ва њем ка же да је увек био го тов да га „из ни зи не“ гле да са 
по што ва њем и ува жа ва као ста ри јег, а он је са мо од на шег за то че ни ка ста ри ји го ди ну да на! 
(КИ 1339: 18. III 1917).

49 На при мер, ка да је по стао уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске, на ме ра вао је да за нај при-
сни је са рад ни ке по зо ве Ми ло ша Цр њан ског и Ка ша ни на, што ни је иза зва ло ве ли ке сим па ти је. 
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Бе ле шке ко је сле де пре до ча ва ју и не ко ли ко Ста ји ће вих „Ја“ про ву че них 
кроз овај днев ник, от кри ва ју ћи ње го ва нај ин тим ни ја осе ћа ња. И сам Ста јић 
је био све стан ви ше гла сја у соп стве ној при ро ди, пре по зна вао је сво је „лу до 
Ја“, „нај бо ље Ја“... По сма трао је соп стве не ма не, ла ко хва тао се бе у „гре си-
ма де ти ња ри ја, се бич но сти, про ждр љи во сти, та шти не“ (КИ 1339: 20. IV 
1917).50 У истом да ну, ка да је на зид ном ка лен да ру пре ву као још јед ну од-
ро бо ва ну не де љу, по ре ду сто че тр де сет пр ву, на пи сао је: „тра жи ћу сми сао 
до са да њег жи во та, па ако на ђем да га је би ло не до вољ но, са ве то ва ти се са 
со бом ка ко да га до пу ним, ако још је дан пут изи ђем на сло бо ду“ (КИ 1339: 
21. IV 1917). Се ћао се бор би из про шло сти, раз ми шљао о оно ме што га че ка 
у бу дућ но сти. У ин тим ним пре и спи ти ва њи ма, за гле дан у про шлост, из но ва 
је про ла зио кроз сво ја три бро до ло ма у до та да шњем жи во ту: па крач ки, пље-
ваљ ски и сом бор ски, гра ди ра ју ћи их овим ре дом. Све стан је да ће у бу дућ но сти 
мо ра ти да на ста ви са бор бом, нај пре про тив ду хов не ле њо сти и бр зо пле то сти. 
Ис пи си вао је и ре до ве о соп стве ном од но су пре ма же на ма и не кој про шлој, 
нео ства ре ној, љу ба ви. Од рад них пла но ва ни је од у ста јао – на ме ра вао је да 
за поч не бе ле жни цу Мо ја на у ка, да пи ше. Уо ста лом, то ли ко је би ло ка рак-
те ри стич но за Ста ји ћа да сна гу ви ди у ра ду и цр пе је из ра да: 

„Па ипак: на по сао! Две обла сти сво га жи во та ју че до дир нух, а 
ства ра ње или од су ство ства ра ња и у јед ном и у дру гом гра ди ву има исти 
сми сао: тра же ње. И ја сам је дан од мно го број них си но ва мо га на ро да 
ко ји је из ра стао из па три јар хал них при ли ка ње го вих, и по шао да тра жи 
Но ве Бо го ве, да ле ке уз о ре, но ве об ли ке, на чи не жи во та. Не мо гу кри ви-
ти се бе да сам ја раз мет нуо отач ко гне здо: оно је би ло раз ру ше но, и ја 
пао из ње га још го лу ждрав. А не мо гу ни да се хва лим да сам осно вао 
но во, сво је, да сам ро до на чел ни у гра ђан ству на шем: не мам си на, и то 
је нај ве ћи не у спех мог жи во та“ (КИ 1339: То ми на не де ља, 22. IV 1917). 

Ње го ва раз ми шља ња о ју го сло вен ском гра ђан ству, ко ја се на до ве зу ју 
на овај на вод, по при ма ју све ва тре ни ји тон, у Ста ји ћу се још увек ни је уга-
сио онај ва тре ни пре да вач и пр о па га тор. Ипак, осе тио је о Ђур ђев да ну 1917. 
го ди не да ма лак са ва и по чео је да се ми ри са „тра ће њем жи во та“, по став ши 
ма ло ду шан – „не пе њем се ви ше, не го па дам“. Уви део је, по ре ђе њем днев-
нич ких за пи са да је на Ђур ђев дан про шле, 1916. го ди не, био ја чи, сна жни ји, 
из др жљи ви ји. По ред не ко ли ко за пи са о за твор ским до жи вља ји ма, а по је ди ни 
су би ли „тол сто јев ски“, дру ги део ове бе ле жни це са др жи пре пи ску Ва се 
Ста ји ћа. На и ме, он је до би је на и от по сла на пи сма мар љи во пре пи си вао уз 
где ко ји ко мен тар. Ова пи сма (ако има мо у ви ду да ни је са чу ван ве ли ки број 
пре пи ске Ва се Ста ји ћа во ђе не то ком Ве ли ког ра та) ван ре дан су при лог ка све-
о бу хват ни јем раз у ме ва њу ње го вог по ло жа ја и си ту а ци је. У овој бе ле жни ци 

50 Сам се би је по не кад сме шан и де ти њаст – сме та му што је у од го во ру на ње го во 
пи смо го спо ђи ца Ан ка Ом чи кус на пи са ла „при ми ла сам пи смо“, а ни је ока рак те ри са ла то 
пи смо као ле по (КИ 1339: 20. IV 1917).
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са чу ва на су у пре пи су пи сма ко је су му сла ле же на и ћер ка, го спо ђи ца Ан ка 
Ом чи кус51, као и од го во ри ко је је Ста јић упу ћи вао њи ма, Ми ла ну Ка ша ни-
ну и дру ги ма.

То ком 1917. го ди не у илав ској там ни ци хра на је би ла на гло по гор ша на, 
„по че ли су су жњи уми ра ти, не ки пут и тро ји ца на дан, на ро чи то су жњи из 
Ср би је“ (стајић 1929; 157). Се ћа ју ћи се тих да на, Ста јић је у ру ко пи су Пре
гршт успо ме на сли ко ви то опи сао ужа се илав ских за то че ни ка: 

„Би ло је љу те гла ди и жа ло сних при зо ра. Мла дић из Ср би је вра ћа 
се из фа бри ке и пе ње на пр ви или дру ги спрат. Са ми ца. Још је не у кро ћен, 
па цуп ка док се пе ње, а у очи ма ра дост жи во та. По сле ме сец да на и он 
се пе ње тро мо и спо ро; у ме ђу вре ме ну и он је био на ђу бре ту, тра жио 
он де љу ске од кром пи ра да их је де, јео три це од др ве та по ме ша не с ко-
ло ма зом, ку вао со у во ди и пио по со ље ну во ду. Док ми јед не сре де не 
до ђе у са ми цу да му, као пи сар, пи шем це ду љу за бол ни цу, а из бол ни це 
во ди ско ро је ди на ста за – на гро бље. У про ле ће 1918 до шло је до тле да 
сам са ста рим Ба би ћем опо ја вао сва ки дан јед ног или два Ср би на“ 
(РОМС, инв. бр. М. 12. 526). 

Ста јић је на све мо гућ не на чи не на сто јао да спа се жи во те што ве ћем 
бро ју за то че них Ср ба у Ила ви, о че му је, та ко ђе оста вио вред не по дат ке у 
овим успо ме на ма. „Бо гу, па те би хва ла“, го во рио му је је дан илав ски су жањ 
(КИ 1339, 7. III 1917).

Ипак, и ње го во здра вље се кру ни ло и би ва ло све ло ши је. Те шко бо ле-
стан за вр шио је у бол ни ци. Од ла зак у бол ни цу у илав ској там ни ци ни је био 
ни ма ло на и ван, мно ги ма је то био си гу ран пут у смрт. Ста јић се оти мао од 
смр ти пра ве ћи пла но ве за бу дућ ност. То ком бол нич ких да на од лу чио је да 
за поч не но ву бе ле жни цу за ћер ку Да ни цу – пи са ће јој о ју го сло вен ској књи-
жев но сти у вре ме свет ског ра та „бес крај но искре но и лич но“ (РОМС, инв. 
бр. М. 5. 556: 4. III 1918). Ни је ви ше, ме ђу тим, пи сао са мо за се бе. Ње го ви 
тек сто ви по че ли су да се штам па ју у књи жев ној пе ри о ди ци. У за гре бач ком 
Књи жев ном ју гу био је об ја вљен рад о на ци о нал ној књи жев но сти.52 Ни је био 
за до во љан и на ме ра вао је да на пи ше из ја ву у ко јој би се, на не ки на чин, дис-
тан ци рао од на пи са ног: „Чла нак Нац. Књиж пи сан је у се ге дин ском др жав ном 

51 Го спо ђи цу Ан ку Ом чи кус из Бје ло ва ра Ва са Ста јић ни ка ко ни је имао при ли ке да 
упо зна. Она је му је у там ни цу сла ла па ке те с хра ном и књи га ма. Ње на пле ме ни тост има ла 
је ве ли ког уде ла у Ста ји ће вом пре ва зи ла же њу те шких и не из ве сних да на. Ан ка Ом чи кус 
би ла је у кон так ту и са Ста ји ће вом по ро ди цом.

52 Ста јић је у Књи жев ном ју гу об ја вио текст пот пи сав ши га псе у до ни мом „За то че-
ник“. Из пи сма Ми ла на Ка ша ни на ви ди се да је тај текст имао од је ка у књи жев ној јав но сти: 
„Ваш чла нак На ци о нал на књи жев ност (пр ви), ко ји је из ла зио у че тир бро ја ‘Књи жев ног 
ју га’, по бу дио је оп ћу па жњу и, ма да је као пи сац ста ја ло ‘За то че ник’, ве ћи на чи та ла ца је 
по зна ло ко га је пи сао“ РОМС, инв. бр. 8.239). У Ал ма на ху Књи жев ног ју га пот пи сао се, 
та ко ђе, истим псе у до ни мом. Ис под тек ста о Вла ди ми ру Ви дри ћу, штам па ном у Књи жев ном 
ју гу, пот пи сао се име ном и пре зи ме ном. 
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за тво ру по чет ком 1915 го ди не. Пи сац је та да иш че ки вао ско ри свр ше так 
ра та, при са свим дру гим при ли ка ма, и чла нак на ме нио срп ском де лу јгл 
омла ди не, ко ме је још 1914 уре ђи вао лист; за то је у ње му реч о не до ста цима 
срп ске књи жев но сти. За Књи жев ни Југ је он ра дио по чет ком 1918, друк чи, 
ви ше ин фор ма ти ван чла нак ко ји уред ник, на мо ју жа лост, ни је са че као. И 
још јед ну при мед бу: при пи са њу чла нак из 1915 ни сам имао у ру ка ма ни 
јед не срп ске књи ге, а ви дим да у ње му има ци та та. То ли ко да се из бег ну 
из ве сни не спо ра зу ми“ (РОМС, инв. бр. М. 5. 556: 26. III). По ред све га, пла ни-
рао је да, уко ли ко не бу де до био тра же ни пре кид ка зне, по ку ша да олак ша 
сво је там нич ке да не та ко што би до под не при пре мао но ви текст за Књи жев
ни југ, а од под не ра ди о у ба шти. Све че шће је пи сао о мо гућ ном из ла ску из 
бол ни це. У ње му су се, ка ко на во ди у јед ном кон цеп ту пи сма же ни и ћер ки, 
тих бол нич ких да на бо ри ла три чо ве ка. Пр ви је же лео са мо по ро дич ни мир, 
дру ги је по ку ша вао не мо гу ће – да уре ђу је Но вог Ср би на или Мла дог Ју го
сло ве на, а тре ћи би же лео „да оста не ро би јаш до кле му је год на ци ја роб“ 
(РОМС, инв. бр. М. 5. 556: кон цепт пи сма Ми ли ци и Да ни ци, без да ту ма).

По из ла ску из бол ни це са че ка ле су га ве сти о Крф ском пак ту. Ста јић 
се, го ди на ма ка сни је, ра до се ћао спле та окол но сти под ко ји ма је са знао за 
овај пакт. Спре ма ју ћи се за од ла зак у бол ни цу, у мар ту 1918, са че као га је 
па кет од ку ће – у ње му је уме сто дво пе ка по пр ви пут био хлеб. Оста вио га 
је свом там нич ком са пат ни ку, Не дељ ку, се ља ку са Ко со ва. По по врат ку из 
бол ни це, Не дељ ко му је дао „ма ле но ста ко це ко је је на шао у хле бу“. У ње му 
је био текст Крф ског пак та, из ре зан из за гре бач ких но ви на (РОМС, инв. бр. 
М. 12. 526).

Ко нач но, Ста јић је пред о се ћао да се при бли жа ва вре ме ње го вог од ла-
ска из Ила ве. А шта ће би ти са ње го вим књи га ма? Ко ју књи гу да по не се са 
со бом? Ова ди ле ма чи ни ла га је нео д луч ним и сме те ним. У бе ле шки на ме-
ње ној ћер ки Да ни ци, Ста јић је ова ко ре зо но вао: одав но ни је чи тао свог 
оми ље ног пи сца Че хо ва, али ни је чи тао ни Ву ка, Бран ка, Му шиц ког. Раз ми-
шљао је шта би му од лек ти ре нај ви ше го ди ло: „По но во и пот пун Шек спир, 
мо жда Скан ди нав ци, да на шњи пи сци, Шо“ (РОМС, инв. бр. М. 5. 556: 3. VI). 
Остао је рас тр зан из ме ђу Хо ме ра, Ес хи ла, Со фо кла, Дан теа, Вељ ка, Ми ле-
те, Че хо ва, Тол сто ја и До сто јев ског, али ни је мо гао да се од рек не ни Бран ка, 
Кро пот ки на, Жан Кри сто фа, Гот фри да Ке ле ра, Ћи пи ка и дру гих. Ово дво-
у мље ње у ве зи са књи га ма ко је је пла ни рао да по не се да ље са со бом, да је 
згод ну при ли ку за хи по те тич ко по пи си ва ње Ста ји ће ве там нич ке би бли о-
те ке, пи са ца ко ји су ути ца ли на ње га и ко ји ма се ра до вра ћао.

Из Ила ве био је пре ме штен у Тур чан ски Све ти Мар тин. Са чу ва но је и 
не ко ли ко за пи са на ста лих на по след њем ме сту Ста ји ће вог ро бо ва ња, где је, 
по ста ром оби ча ју, на ста вио да опи су је „ов да шњи свој жи вот“, уз стреп њу 
ка кав ће би ти и ко ли ко ће тра ја ти (РОМС, инв. бр. М. 5. 556: 17. VI II).

По след њи за пис је од 14. ок то бра, сло бо да је све бли же: „Већ су три 
не де ље да на ка ко сам узру јан и кли чем док се до га ђа ји стр мо глав це и на гло 
кре ћу. Да ми је ко ре као чак и о по чет ку фо[нечитк о] офан зи ве да ће да нас 



вас це ло Ко со во би ти у срп ским ру ка ма, да ће и Тур ска по ло жи ти зар оруж је...“ 
(РОМС, инв. бр. М. 5. 556: 14. X).

Из Тур чан ског Све тог Ма ти на пре бе гао је у За греб.

*
Та ко је, да кле, пи сао Ва са Ста јић у днев ни ци ма во ђе ним то ком Пр вог 

свет ског ра та. Днев нич ке бе ле шке, пи са не „у за ве три ни пу ној уз да ха“ ка ко 
је на зи вао там ни цу, ни су не ва жна гра ђа за про у ча ва ње ње го вог жи во та и 
ра да. Са чу ва ни днев ни ци не пру жа ју мно го по да та ка о оста лим за ро бље ни-
ци ма јер је фо ку су Ста ји ће ва лич ност, днев не сен за ци је, али и оне на ста ле 
по сле ду гог раз ми шља ња и раз го во ра са са мим со бом, сме на ма ма лак са ло сти 
и ви тал но сти, на да и по то ну ћа. Ста ји ће ви за пи си је су не за о би ла зан ма те-
ри јал и пу то каз за пр о у ча ва ње; дра го цен ка ко би о гра фи ма, та ко и ис тра-
жи ва чи ма ње го вог ра да на књи жев но сти, исто ри ји или по ли ти ци. Дру гим 
ре чи ма, Ста јић је ис пи су ју ћи сво је там нич ке бе ле шке оста вио све до чан ство 
пр вог ре да, не што што се не би сме ло пре не брег ну ти и ола ко за о би ћи.

При зна ће мо, ме ђу тим, да је, на кон иш чи та ва ња ових днев ни ка ја сно 
због че га Ста јић ни је ни ка да јав но исту пао бу са ју ћи се у гру ди сво јим там-
но ва њем не го је, чак, о ње му го во рио са при ме са ма ху мо ра. Био је ите ка ко 
све стан да док је он „ла год но“ пр о во дио там нич ке го ди не око ло бе сне ла 
кла ни ца Пр вог свет ског ра та. Од се бе ни је пра вио ни хе ро ја, ни жр тву – јер 
је, ка ко је на јед ном ме сту на пи сао, „ужи вао у су хој и то плој ће ли ји“.53 Ро-
би ја му је да ла вре ме на за чи та ње. Окре нуо се књи жев но сти, упио у се бе 
Ге теа, Че хо ва и грч ке кла си ча ре, пр ви пут чи тао Дан теа и Шек спи ра, пр о-
у ча вао Гор ски ви је нац, Вељ ка Пе тро ви ћа, Му шиц ког, Ра ди че ви ћа, Ми ле ту 
Јак ши ћа, Ћи пи ка, Бо ру Стан ко ви ћа, на пи сао чла нак о јав ном ра ду, о на цио-
нал ној књи жев но сти, учи те љу књи жев но сти, сми шљао члан ке о књи жев но-
сти, деч јој књи жев но сти; све те ра до ве би за јед но са већ об ја вље ним, „оста-
вио ро ду ме сто си на“ (РОМС, инв. бр. М. 5. 556: Ви дов дан 1918). Књи жев ност 
га је кре пи ла и давaла му сна гу да из др жи. Знао је, го то во сва ко ју тро док је 
био у Ила ви, да из го ва ра сти хо ве Ко сти ће вог Ја дран ског Про ме те ја, по себ но 
дир нут сле де ћим ме стом: „при љу био се ср цем сти ште ним у оча ју за сун цем 
сни ште ним, уз ле ден кам при љу био се сам“ (стајић1978: 343). Уо ста лом, 
на јед ном ме сту је за пи сао да је у књи жев но сти тра жио по моћ да би „остао 
над по вр ши ном и не по то нуо у сво ју суд би ну, не пот пао под ту ђу во љу, но 
да бих остао свој“ (РОМС, инв. бр. М. 5. 556: Ви дов дан 1918).54

53 На јед ном ме сту у сво јим успо ме на ма Ста јић је на пи сао: „Био је то жи вот при нуд-
них мо на ха, и ви ше ча мо ва ња не го су жањ ства. Што смо би ли без сло бо де, ако је би ло 
под но си ти у да не кад сло бо де ни је би ло ни ва ни, и кад се ра то ва ло за сло бо ду це ло га нам 
ро да. Те же нам је па да ла нео ба ве ште ност о ра ту, ве ли ка изо ло ва ност од при ја те ља са ко-
ји ма се сре та смо, гле да смо, ве ли ко ћу та ње око нас. Ја, нај зад, ми слим да је нај те же би ло то 
што су нам те ло оста ви ли у го спод ству, а му чи ли са мо ду шу“ (стајић 1978: 332).

54 Са чу ва но је не ко ли ко фо то гра фи ја из там нич ких да на Ва се Ста ји ћа. Нај ин те ре-
сант ни ја је она на ста ла у ње го вој там нич кој со би, на ко јој је ухва ћен Ста јић док се ди за 
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Док је „по след њи апо стол ста ре Вој во ди не“ слу жио сво ју ка зну на ро-
би ји, ње го ви са вре ме ни ци су мо гли да на слу те да њи хо вог учи те ља по чи њу 
да мар ги на ли зу ју. По че ло је да се ка ди ла жним бо го ви ма и скри ва све тлост 
под по су ду, да па ра фра зи рам Ста ји ће ве ре чи из ре че не по во дом Ми ле те Јак-
ши ћа.55 Ипак, би ло је и оних ко ји на за слу ге Ва се Ста ји ћа ни су за бо ра ви ли! 
У но вем бру 1918. го ди не, не ко је Ти хо ми ра Осто ји ћа на звао на род ним му-
че ни ком. Осто јић је на то хи тро од го во рио да му че ник ни је он, не го – Ва са 
Ста јић!56 Ми лан Ка ша нин, је дан од оду ше вље них по што ва ла ца свог Учи те
ља је исте го ди не у Gla su Slo ve na ca, Hr va ta i Sr ba осе тио по тре бу да под се-
ти на „јед ног од пр вих и нај зна чај ни јих љу ди на Сло вен ском Ју гу“ о ко ме 
„ни ко ни је по вео реч ни у пар ла мен ту ни у по ли тич ким днев ни ци ма!“ Том 
при ли ком је Ка ша нин вр ло афир ма тив но пи сао о Ста ји ћу, ре кав ши да је он 
лич ним при ме ром, јав ним го во ри ма, са ве ти ма, књи га ма „не у по ре ди во ви ше 
учи нио за на шу на ци о нал ну кул ту ру но мно ги чу ве ни на ши књи жев ни ци 
и по ли ти ча ри“ (каШанин 1918: 2–4).57 Ова ре че ни ца Ми ла на Ка ша ни на из 
1918. го ди не, вре ме ном са мо до би ја на ја чи ни и зна ча ју.

Оно што је усле ди ло је, углав ном, по зна то. По ле ми ка са Алек сом Иви-
ћем у Gla su Slo ve na ca, Hr va ta i Sr ba, у ко ју је Ста јић ушао на на го вор Иве 
Ан дри ћа, су коб са Ја шом То ми ћем, чи ње ни ца да је ди но ње га од два де сет осмо-
ри це ре гент ни је при мио, учи ни ли су да се Ста јић све ви ше по вла чи из јав ног 
жи во та и да за до вољ ство по тра жи у иш чи та ва њу пра шња вих ар хив ских 
спи са. Био је обе ле жен као не прак ти чан по ли ти чар. Раз о ча ран по рат ним до-
га ђа ји ма, Ста јић је по ли тич ки по су стао и по ву као се из јав ног жи во та. Од-
ла зак из по ли ти ке вра тио га је про фе су ри и Ма ти ци срп ској. Жи вео је, 
углав ном, по ву че но, а енер ги ју по зних го ди на пре у сме рио је на мар љи во 
про у ча ва ње ар хив ске гра ђе – не до вољ но це њен и ни ма ло лак уса мље нич ки 
по сао. На го ми ла но жи вот но ис ку ство, те шке го ди не пре ту ре не пре ко гла ве, 
на ве ле су Ва су Ста ји ћа да у сво јој ис по ве сти сет но на пи ше: „По што сам по-
ка зао да сам не спо со бан за жи вот, оста је ми са мо још да се по ка жем бар спо-
со бан за смрт“ (роМс,инв. бр. М. 12. 614). Ре че ни ца је на пи са на у вре ме 
ка да је „по след њи апо стол ста ре Вој во ди не“ озбиљ но на ру ше ног здра вља 
ула зио у сми рај жи во та, а по глед у бу дућ ност ни је до но сио ни шта до бро јер 
се Дру ги свет ски рат за хук та вао. 

сто лом пре пу ним књи га, а уз књи ге на ла зе се ура мље не фо то гра фи је – Скер ли ће ва, Тол-
сто је ва, Че хо вље ва, Ме штро ви ће ва и Ста ји ће ве ћер ке је ди ни це, Да ни це. (Фо то гра фи је на 
Ста ји ће вом там нич ком сто лу тра же, ме ђу тим, нов текст ко ји би се ба вио ње го вим од но сом 
пре ма ове ко ве че ним лич но сти ма.)

55 Ви де ти: Ти ха при ста ни шта Ми ле те Јак ши ћа (хаџић 2012: 106).
56 Овај по да так на ла зи се у ру ко пи су Ва се Ста ји ћа Мо ја ис по вест. Ина че, Ва са Ста јић 

и Ти хо мир Осто јић упо зна ли су се 1907. го ди не. 
57 Ка ша нин је овај текст на пи сао док је Ва са Ста јић слу жио ка зну у Ила ви: „[...] сад 

се на ла зи у Ила ви, у гор њој Угар ској, где са ра зним уби ца ма и ло по ви ма ву че во ду, са ди 
лук и це па др ва“ (каШанин 1918: 2–4).



Оста је пи та ње да ли је ико од оду ше вље них по што ва ла ца, уче ни ка и 
при ја те ља „учи те ља књи жев но сти“ пред Пр ви свет ски рат мо гао да на слу ти 
да ће Ва са Ста јић, сво де ћи ра чу не, ре зиг ни ра но ис пи са ти о ву гор ку ре че ни цу?
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Мр Ми ли ја на М. Си мо но вић

ПО Е ТИЧ КО ОКО КА МЕ РЕ: 
О ФИЛМ СКИМ БЕ ЛЕ ШКА МА РАСТ КА ПЕ ТРО ВИ ЋА 

Филм ски за пи си ко је је Раст ко Пе тро вић сни мио у Аме ри ци 
три де се тих го ди на про шлог ве ка, а ко ји се чу ва ју у Ар хи ву Ју го сло-
вен ске ки но те ке и На род ном му зе ју у Бе о гра ду, ту ма че се у све тлу 
европ ске по е ти ке аван гард ног фил ма, али и уну тар је дин стве не 
пи шче ве по е ти ке. Те мат ски и ком по зи ци о но, они оста вља ју ути сак 
фил мо ва ног пу то пи са, но, у ду бљем сло ју чи та ња, от кри ва ју се као 
из раз Пе тро ви ће вог аван гард ног иден ти те та, те као ожи вље ни 
умет нич ки про је кат ње го ве есте ти ке су ви ше ствар ног. Раст ко во 
ин те ре со ва ње за фо то гра фи ју и филм са свим су у ду ху вре ме на и 
умет нич ких тен ден ци ја до ба, а ње го во по зна ва ње тих тен ден ци ја 
има нент но ње го вој ин тер ме ди јал но сти и кре а тив ној уни вер зал но-
сти. Пу тем филм ског из ра за пе сни ка тра га се за уну тра шњим спо-
на ма ко је др же на оку пу све еле мен те пи шче ве по е ти ке и чи не је 
хо мо ге ном. Филм је, у Раст ко вом слу ча ју, ује ди нио фун да мен тал ну 
при ро ду над ре ал ног све та на род не књи жев но сти, крај њу ви зу е ли-
за ци ју исти не, фа сци на ци ју те лом и по кре том, зна чај искон ски 
ре ли ги о зног, све де ну те ма ти ку обич ног чо ве ка у обич ном окру же-
њу, ку би стич ко по и гра ва ње пла но ви ма и пе р спек ти ва ма и пре вред-
но ва ни свет но ве, дру га чи је и веч не ре ал но сти, над ре ал но сти. 

Кључ не ре чи: аван га рд на књи жев ност, аван га рд ни филм, 
есте ти ка су ви ше ствар ног, уни вер зал на по е ти ка, ко сми зам.

Ди рек тор Ро че стер му зе ја из Њу јор ка оба ве шта ва Раст ка, у про ле ће 
1939. го ди не да ће у то ку лет њих ме се ци би ти див на при ли ка да по се ти ре-
зер ва те њу јор шких ин ди јан ских пле ме на:

„Би ли би смо нај срећ ни ји да мо же те при су ство ва ти об ред ним игра ма 
за јед ни це То на ван да Ин ди ја на ца 13. ма ја. Је дан број фе де рал них функ цио-
не ра би ће ту при су тан и си гур но је да би сте за те игре би ли ве о ма за ин те ре-
со ва ни. У то вре ме има ли би сте при ли ку да ви ди те мно ге ак тив но сти Ин ди-
ја на ца, укљу чу ју ћи и оне где овај на род ре ха би ли ту је сво је ста ре умет но сти. 



Ме ђу тим, уко ли ко би сте до шли у би ло ко је вре ме учи ни ли би сте ми част 
да по се ти те Ро че стер где ће те до би ти пра ва упут ства и олак ши це за сво ја 
по сма тра ња.“1

*

Зна че ње пој ма аван гар де је, са свим има нент но са мој при ро ди аван гар-
де, не до ку чи во и те шко са гле ди во. Као да је оп струк ци ја, као кон цеп циј ски 
ин стру мент аван га р де, у про лон ги ра ном де ло ва њу, при сут на у ви ше де це ниј-
ском те о риј ском на по ру да се она де фи ни ше. Се ман тич ка ле пе за овог пој ма 
има ши рок лук, али се он раз гра ђу је у сва ком по ку ша ју стрикт ног и пре-
ци зног оме ђи ва ња. Ипак, ево лу ци ја зна че ња, од из вор ног вој ног кон тек ста 
avant gar de (франц. – из вид ни ца, она че та ко ја иде пр ва) до са свим сло бод-
ног, на ду мет нич ког и оп штег зна че ња но вог, дру га чи јег, нео че ки ва ног, да ла 
је на свом по чет ку јед но са свим па р ти ку лар но зна че ња књи жев ног, тј. умет-
нич ког по кре та ко ји се ве зу је за раз до бље у раз во ју умет но сти од пр ве де це-
ни је до кра ја три де се тих го ди на два де се тог ве ка, тј. до пред Дру ги свет ски 
рат.2 Мно ги свет ски, евр оп ски и до ма ћи исто ри ча ри и те о ре ти ча ри умет но сти 
су се ра за би ра ли у оп се гу овог пој ма, а ме ђу соб но кон фрон ти ра ли, ми мо-
и ла зи ли или, на по кон, уса гла ша ва ли у ње го вом де фи ни са њу.3 Пeтер Бир гер 
де фи ни ше аван га р ду као по јам опре чан ин сти ту ци ја ма умет но сти при хва-
ће ног и ета бли ра ног гра ђан ског дру штва и ра ди кал ну кри ти ку „ди стри бу-
ци о ног апа ра та ко ме је умет нич ко де ло под ре ђе но и ста ту са умет но сти 
под ре ђе не пој му ау то но ми је“ (birGer 1998: 33). Аван гар да раз би ја и не ги ра 
за те че не кул тур не и умет нич ке обра сце слу же ћи се на че ли ма ко ја мо ра ју 
оста ти отво ре на за над град њу и оне о би ча ва ње, у про тив ном аван гар да гу би 
сво ју при ро ду, аван га рд ни иден ти тет и оспо ра ва са му се бе. На че ла аван гард-
ног по гле да на умет нич ки про стор мо гу се гру пи са ти у две це ли не. У јед ној 
це ли ни су они умет нич ки ме ха ни зми ко ји озна ча ва ју де струк ци ју, не га ци ју 
и де ком по зи ци ју – оспо ра ва ње по сто је ћег, де хи је рар хи ја ци ја струк ту ра, ан ти-
е сте ти зам и уки да ње естет ских за бра на, раз би ја ње уста ље них зна чењ ских 
и је зич ких сим бо ла и ме та фо ра, де пер со на ли за ци ја умет но сти. У дру гој су 
она ко ја до но се кон струк тив ни пред знак, над град њу, пре ком по но ва ње (из град-
ња но вих струк ту ра, те жња ка отво ре ном и фраг мен тар ном, но ве фор му ла-
ци је, из ме њен сим бо лич ки ан самбл, ства ра ње ау то ном ног све та на ста лог 
од, по но вим за ко ни то сти ма, ода бра них и на но во ком по но ва них де ло ва по-

1 На ве де но пре ма књи зи Ра до ва на По по ви ћа Иза бра ни чо век, Про све та, Бе о град, 2002, 
стр. 137 

2 А. Фла кер нпр. ка кра ју аван гар де иде чак до се дам де се тих го ди на 20. ве ка (Флакер 
1985: 333). 

3 Аван га р дом, де фи ни са њем, пе ри о ди за ци јом и по е ти ком, су се са нај ви ше од је ка 
ба ви ли Пи тер Бир гер, Ре на то По ђо ли, Ми клош Са бол чи, А. Фла кер, Г. Те шић, Р. Вуч ко вић 
(по гле да ти у ли те ра ту ри). 
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сто је ћег итд.). „Док је кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка у Фран цу ској по сте пе-
но гу би ла по ли тич ко зна че ње, та реч се ка сни је све ви ше при ме њу је као 
озна ка за од ре ђе не књи жев не и умет нич ке по кре те, прав це и гру па ци је, 
ко је су се – као екс пре си о ни зам у Не мач кој (1910–1920), да ди зам (1916–1922), 
фу ту ри зам у Ита ли ји (1909–1914) и Ру си ји (1912–1930) или над ре а ли зам у 
Фран цу ској (1924–1940), као и раз ли чи те вр сте кон струк ти ви зма – у те о-
ри ји и прак си од ре кли прет ход них стру ја ња у умет но сти и књи жев но сти, 
и у сво јим ма ни фе сти ма об зна ни ли но ву умет нич ку док три ну“ (теШић 2009: 
184). У ли ков ној умет но сти аван гар да се про би ја кроз од ба ци ва ње ми ме зи-
са и кла сич них мо де ла, фор ми и те ма у сли кар ству, екс пе ри мен ти са ње са 
бо јом и фор мом, окре та ње уну тра шњем све ту мо дер ног чо ве ка, по др шку 
тех нич ко-тех но ло шком раз во ју итд. Ли ков на умет ност пе ри о да аван гар де 
раз ви ја не ко ли ко умет нич ких пра ва ца ко ји го то во да тира ју упо ре до: фо ви-
зам, екс пре си о ни зам, ку би зам, ап страк ци ја, ме та фи зич ко сли кар ство, над-
ре а ли зам, фу ту ри зам. Европ ски и ру ски пред став ни ци ових пра ва ца (Ма тис, 
Де ре, Мунк, Кирх нер, Нол де, Кан дин ски, Кле, Грос, Брак, Пи ка со, Ко ко шка, 
Ма ље вич, Мон дри јан, Бо чо ни, Ба ла, Гон ча ро ва, Ди шан, Реј, Де Ки ри ко, 
Ернст, Да ли, Ми ро) би ли су твор ци, иа ко раз ли чи тих по је ди нач них тех нич-
ких из ра за, је дин стве не пре врат нич ке иде је, ре во лу ци је про тив сли кар ства 
по дра жа ва лач ког и есте ти зо ва ног ка рак те ра. На по чет ку два де се тог ве ка 
све умет но сти по ста ју ује ди ње не, ин тер ме ди јал ност по ста је до ми нан тан 
прин цип ко му ни ка ци је, са ми умет ни ци ла ко пре ла зе гра ни це ко је су ве ко-
ви се па рат них раз во ја по ста ви ли, а мно ги се пи сци и пе сни ци ба ве ли ков ном 
кри ти ком и из ра жа ва ју ли ков ним је зи ком4. Умет но сти се ин тен зив но до-
ди ру ју и ме ђу соб но ин спи ри шу. Мо же се ре ћи да је умет нич ки по че так 
два де се тог ве ка, ан ти ци пи ра ју ћи исто риј ска ис ку ства нај не ху ма ни јих де-
це ни ја у исто ри ји чо ве чан ства, имао при ро ду јед не де струк тив но-кон струк-
тив не ре не сан се аван гард них пре ко ра че ња.

Срп ска умет ност пр вих де це ни ја два де се тог ве ка уко рак пра ти то ко ве 
европ ске умет но сти.

Аван гар да у срп ској књи жев но сти има сво ју кли цу још у де ли ма „од ба-
че них“5 пе сни ка (Ду чић, Ра кић, Дис, Пан ду ро вић), ко ја ће се раз ви ти ка-
сни је нај пре у де ли ма екс пре си о ни ста – Ви на ве ра, Ми три но ви ћа, Цр њан ског, 
Кра ко ва, Пе тро ви ћа, а ка сни је у ге не ра ци ји надреалистa – Ри сти ћа, Ву ча, 
Ма ти ћа, Де Бу ли ја, Бо ра. По себ ну фрак ци ју аван гар де/над ре а ли зма чи не 
зе ни ти сти и да да и сти (Љу бо мир Ми цић, Дра ган Алек сић) ко ји су сво јим де-
ло ва њем истин ски обе ле жи ли на шу умет нич ку те ри то ри ју на ма пи Евро пе. 
Ипак, и ов де се ја вља ју по те шко ће при по ку ша ју да се од ре ђе ним пи сци ма 

4 По ме ну ће мо, као при мер са мо Апо ли не ра, оца аван гард не по е ти ке у европ ском 
кон тек сту, и Раст ка Пе тро ви ћа на на шим про сто ри ма.

5 Оних ко је је во де ћи књи жев ни кри ти чар тог до ба, Јо ван Скер лић, ко је се по ње му 
че сто и зо ве Скер ли ће во до ба, ока рак те ри сао као не до вољ но вред не и ти ме их уда љио из 
во де ћих кру го ва на шег пе сни штва. 
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ја сно од ре ди оквир зва ни пра вац (или изам, ка ко их на зи ва Гој ко Те шић 2009), 
а то ме до при но си и чи ње ни ца да је пе ри од из ра зи то ди на мич них про ме на 
био ка лен дар ски ре ла тив но кра так. Мно ги пи сци су за по чи ња ли као отво-
ре ни или ла тент ни пот пи сни ци јед ног, а раз ви ја ли се и ства ра ли као твор ци 
не ког дру гог умет нич ког ма ни фе ста.6

По ши ри ни и ен ци кло пе ди зму ре не сан сна умет нич ка по ја ва, лич ност 
ши ро ког обра зо ва ња и умет нич ких ин те ре со ва ња, Раст ко Пе тро вић је у сво-
јој по е ти ци спо јио ка рак те ри сти ке европ ске и до ма ће тра ди ци је. На вр ху 
екс пре си о ни стич ког та ла са, нај пот пу ни је упу ћен у зби ва ња и тен ден ци је 
на европ ској (по себ но фран цу ској) књи жев ној и уоп ште умет нич кој сце ни, 
ослу шку ју ћи ду бо ке от ку ца је свог ин тим ног би ћа, овај, по све му по се бан 
умет ник је чвр сто окре нут искон ском, на род ном и „при ми тив ном“ ства ра-
лач ком ге ни ју.7 „Раст ко Пе тро вић, нај зна чај ни ји срп ски аван гар ди ста, ни је 
тво рац ни јед ног изма, али се у кри тич кој кон стук ци ји ње го вог де ла от кри-
ва да је он и екс пре си о ни ста, и да да и ста, и хип ни ста, и над ре а ли ста, и нео-
ро ман ти чар, и су ма тра и ста, и ко сми чар, и ин ту и ти ви ста итд. Мо жда би се, 
услов но, мо гло ре ћи да је Раст ко Пе тро вић тво рац аван гард ног син те ти зма 
у срп ској књи жев но сти“ (теШић 2009б: 3–4).

По ре кло Раст ко вог ин те ре со ва ња за ли ков но је већ ге нет ски пред о дре-
ђе но. На де жда Пе тро вић је му је би ла се стра и сво јим је из у зет но зна чај ним 
ства ра ла штвом, по ред нео спор ног при су ства истог та лен та и код ње га, оста-
ви ла ду бок траг у фор ми ра њу Раст ко ве мо ћи за па жа ња и ту ма че ња све та 
ви зу ел ног. По ред то га, умет ни ко ва не у то љи ва глад за свим са др жа ји ма и 
зна че њи ма ко ја мо гу да ти од го во ре на ве чи та пи та ња ко ја чо век/умет ник 
по ста вља се би и уни вер зу му, са свим при род но га је уво ди ла у го то во све 
ме ди је умет нич ког из ра жа ва ња. Пр ве кон так те са европ ским сли кар ством 
имао је у Па ри зу, вре лу европ ског ли ков ног мо дер ни зма, ода кле и пи ше 
сво ју пр ву ли ков ну кри ти ку8. На осно ву це ло куп ног есе ји стич ког и кри ти-
чар ског ра да на по љу ли ков не умет но сти (и сам је сли као, а по себ ну па жњу 
при вла че аква ре ли ко ји ма је сам илу стро вао пр во из да ње Афри ке из 1930) 
Раст ку се, са пра вом, до де љу је пре врат нич ко ме сто у исто ри ји ли ков не 
кри ти ке код нас9. С дру ге стра не, свет ли ков ног де ла је Раст ку, као удо бан 
про стор ко јим вла да, илу стра тив ни је и кон крет ни је по слу жио за вас по ста-
вља ње це ло куп не аван гард не по е ти ке у есе ју Кон сту крив но сли кар ство: 
Са ва Шу ма но вић и есте ти ка су ви ше ствар ног из 192110. Објек тив ни оквир 

6 Та кав је слу чај са Ви на ве ром, Цр њан ским, Ми ци ћем, Де Бу ли јем, а по нај ви ше са 
Раст ком Пе тро ви ћем у по гле ду ње го ве (не)при пад но сти над ре а ли зму. 

7 О Раст ко вој по е ти ци и ње го вом ви та ли зму по гле да ти у књи зи Бо ја на Јо ви ћа По е
ти ка Раст ка Пе тро ви ћа, На род на књи га, Бе о град, 2005. 

8 Свој пр ви текст о ли ков ној умет но сти Раст ко је об ја вио 1921. у Ми ци ће вом Зе ни ту, 
а го во ри о па ри ским из ло жба ма и сли кар ству Па бла Пи ка са. 

9 По гле да ти о то ме у књи зи Ла за ра Три фу но ви ћа Од им пре си о ни зма до ен фор ме ла, 
Бе о град, 1982.

10 По гле да ти у књи зи Раст ко Пе тро вић, Есе ји, кри ти ке, књи га 5, МСУБ, Бе о град, 1995. 
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су из бри са не ге о граф ске гра ни це ве ли ког пут ни ка ко ји сво јим пу то ва њи ма 
екс пли цит но и де лат нич ки ује ди њу је уни вер зал ни дух пла не те, ре ла ти ви-
зи ра спо ља шње раз ли чи то сти, а фил три ра јед ну за јед нич ку, фун да мен тал ну 
ви та ли стич ку осно ву чо ве чан ства. Тра га лац ко ји је у сво јим тра га њи ма 
окре нут пра и скон ском у чо ве ку и на ро ду, Раст ко по себ но ме сто да је на род-
ном ге ни ју и ње го вом ства ра ла штву као из ра зу чи сте по ве за но сти са при-
ро дом, уни вер зу мом и нај ду бљим са зна њем. „У осно ви, дух на ше на род не 
књи жев но сти је над ре а ли стич ки. Њу ка рак те ри ше, пре све га , ма шта... Од-
нос на ро да пре ма смр ти ни је ме ди та ци ја, већ има ги на ци ја. Уства ри, у на шој 
на род ној књи жев но сти свет по ста је ме та мор фо зом“ (тренковић 1975: 445–
446). Сто га, по се бан фо кус, а у кон тек сту раз у ме ва ња есте ти ке су ви ше 
ствар ног, ва ља усме ри ти на Раст ко ве по гле де на фо то гра фи ју и филм, као 
на из ра жај на сред ства но вог до ба, и ује ди ни ти их са ње го вим по е тич ким 
на че ли ма у књи жев но сти од но сно сли кар ству. „Ма да Раст ко ни је по себ но 
раз ма трао есте ти ку фо то граф ске сли ке у сво јим мно го број ним есе ји ма, 
оста ле су, ипак, за бе ле же не не ке ње го ве ми сли о фо то гра фи ји (и фил му, 
МС). Ва жно је го во ри ти о ње го вом од но су пре ма фо то гра фи ји, али је још 
ва жни је раз у ме ти фо то гра фи је са мог Раст ка Пе тро ви ћа у окви ру аван гард не 
умет но сти“ (тодић 2003: 2). Филм је ме та мо р фо зи ра на ствар ност, тран сфи-
гу ри ра ни сми сао и оту да још јед на струк ту рал на спо на (на род но ства ра ла-
штво – филм) уну тар це ло куп не по е ти ке Раст ка Пе тро ви ћа. 

Док је фраг мен тар на фо то граф ска за о штав шти на овог пе сни ка, пи сца, 
пу то пи сца, есе ји сте и сли ка ра ве за на за ње го ву пу то пи сну књи жев ност, 
углав ном за Афри ку и Дал ма ци ју, ње го ва филм ска за о став шти на ве за на је 
за ре а лан жи вот у Аме ри ци три де се тих го ди на про шлог ве ка. 11

Пре по дроб ни је ана ли зе филм ске за о став шти не12 Раст ка Пе тро ви ћа 
и ње ног про ми шља ња као са став ног и ва жног де ла пи шче ве екс пли цит не 
и им пли цит не по е ти ке, али и у кон тек сту оп штих умет нич ких то ко ва аван-
гар де, ва ља да ти кра так увид у по чет ке раз во ја фил ма и од ли ке пр вих европ-
ских и аме рич ких аван га рд них фил мо ва.

11 Спе ци фи чан је, из да на шње пер спек ти ве и не ка ко тра ги чан, ток Раст ко вог бо рав-
ка у Аме ри ци – нај пре је же лео да бу де та мо и био је као слу жбе ник на ше ам ба са де, а по том, 
ка ко се дој ма из пи са ма ко ја је пи сао при ја те љи ма, а по себ но из оних Мар ку Ри сти ћу ко ја 
су оста ла без од го во ра, на кон ра та, те жио је да се вра ти у зе мљу ко ја га са да, из иде о ло шких 
пред ра су да, ви ше ни је же ле ла. Вра ти ло се тек ње го во те ло 1986, три де сет и се дам го ди на 
по сле смр ти. Дух ни ка да ни је ни умро, јер ду хо ви умет ни ка не уми ру.

12 На по ме на: Пред мет овог ра да су филм ски за пи си ко ји се чу ва ју у До ку мен та ци о-
ном оде ље њу На род ног му зе ја у Бе о гра ду. Ра ди се о сним ку (тј. ни зу по ве за них сни ма ка 
раз ли чи тих те ма и ло ка ци ја) у тра ја њу од че тр де се так ми ну та до ступ ном на ком пакт-ди ску 
ко ји је На род ни му зеј, па жњом г- ди на А. Ер де ља но ви ћа, ди рек то ра Ар хи ва Ју го сло вен ске 
ки но те ке, а где су пот хра ње не ори ги нал не филм ске тра ке, до био на чу ва ње. Део ових сни-
ма ка при ка зан је 2003. го ди не у окви ру Фе сти ва ла јед ног пи сца, пр вог по ре ду. Ве ру је се 
да по сто ји још филм ских бе ле шки чи ји је ау тор Раст ко Пе тро вић, и оста је за да так да се оне 
про на ђу, са ку пе, об ра де и при ка жу за ин те ре со ва ној струч ној и оста лој јав но сти. 
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Ин те ре сант на је и нео бич на по ја ва да у јед ном умет нич ком ме ди ју 
ње го ви пр ви из ра зи бу ду у исти мах и аван га рд ни. То би би ло као ка да би 
Еп о Гил га ме шу сво јим од ли ка ма и ин тен ци ја ма био оно што сма тра мо књи-
жев ним де лом аван гар де, по пут Џој со вог Улик са, или ка да би цр те жи из 
Ал та ми ре пред ста вља ли у ево лу ци ји сли кар ства оно што пред ста вља ју 
Пи ка со ва ку би стич ка плат на.13То се упра во де си ло у исто ри ји фил ма. На 
те ко ви на ма изу ма по крет них сли ка про из ве де них ки не то ско пом (Ви ли јем 
Дик сон и Т. А. Еди сон, 1889), бра ћа Ли ми јер 1895. го ди не про на ла зе ки не-
ма то граф и ти ме за по чи њу јед ну не пред ви ди ву и бо га ту умет нич ку при чу14. 
Нов тех нич ки изум је до шао у пра вом тре нут ку, упра во да на до ме сти пра-
зни ну и за до во љи по тре бу за из ра зом ко ји кон вен ци о нал на умет нич ка сред-
ста ни су би ла ка дра, исто вре ме но пра те ћи нов при ступ све ту и умет но сти 
ко ји до ла зе ћа ге не ра ци ја умет ни ка за у зи ма. Као та кав, филм на и ла зи на 
оп ште оду ше вље ње у по гле ду мо гућ но сти и по ста је кру ци јал ним пред ме том 
ин тер ме ди јал них ин те ре со ва ња. Филм ска аван га р да се пре ци зни је де фи-
ни ше од књи жев не и пред ста вља оне фор ме филм ског из ра за ко је из ла зе из 
по ља ко мер ци јал ног, а ула зе у про стор не кон вен ци о нал ног и екс пе ри мен тал-
ног.15 У исто ри ја ма и те о ри ја ма фил ма пе ри од филм ске аван га р де се де ли 
на три раз до бља: пр ва аван гар да, на кон Пр вог свет ског ра та до 1930. го ди-
не (чи не је фран цу ска, не мач ка и ру ска ки не ма то граф ска шко ла)16, дру га 
аван гар да, под ра зу ме ва рад ау то ра пре Дру гог свет ског ра та17 и тре ћа филм-
ска аван гар да ко ја се од но си на аме рич ки ан дер гра унд ше зде се тих го ди на 
два де се тог ве ка18. 

Срп ски аван гард ни умет ни ци су се ве о ма ак тив но укљу чи ли у фа сци-
нант ну при чу о фил му, пра те ћи европ ске филм ске ства ра о це (фран цу ске, 
не мач ке и ру ске), али и фил мо ве ко ји су до ла зи ли са дру гог кон ти нен та – 
нај пре ви ње те, а по том и игра не фил мо ве Чар ли Ча пли на. Филм на срп ске 
аван гар ди сте де лу је дво ја ко – пр во, он је пред мет њи хо вих раз ми шља ња и 
кри тич ких ра до ва и дру го, филм по ста је мо дел, тј. по е тич ки обра зац у дру-
гим ства ра лач ким фор ма ма. Пр ву филм ску кри ти ку пи ше Бо шко То кин и 
об ја вљу је је у Ки не ма то граф ској хро ни ци ли ста Про грес 1920. го ди не ка да 
пи ше и По ку шај јед не ки не ма то граф ске есте ти ке, „пр ви текст срп ске тео-
ри је фил ма и филм ске есте ти ке“ (зечевић 2013: 48). Ве ро ват но нај ва жни ји 

13 Са на сле ђем и ис ку ством ви ше ми ле ни јум ски ду ге исто ри је ли ков не умет но сти, 
мо жда ово дру го и ни је то ли ко не спо ји во као што зву чи.

14 И не са мо умет нич ку бу ду ћи да се на свом пу ту филм ре ла тив но бр зо умно го ме 
пре ори јен ти сао на при чу, а ти ме и сво ју ко мер ци јал ну при ро ду, не уки да ју ћи, пак, ти ме 
мо гућ ност оп стан ка умет нич ком фил му. 

15 Ипак, по сто је ни јан се у зна че њи ма из ме ђу аван га рд ног и нпр. екс пе ри мен тал ног 
– о то ме по гле да ти текст Ива не Кро ње Аван гард ни филм на www.do cu ments.tips

16 Нај по зна ти ји ау то ри: Де лик, Ди лак, Лер би је, Гре ми јон, Ле же, Еп стен, Шо мет, Клер, 
Бу њу ел, Кок то, Реј, Ди шан.

17 Нај по зна ти ји ау то ри: Еј зен штајн, Вер тов, Ку ље шов, Тра у берг.
18 Нај по зна ти ји ау то ри: Рут ман, Рих тер, Еге линг, Фи шин гер.
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и нај по све ће ни ји филм ски по зна ва лац и те о ре ти чар (уз Слав ка Вор ка пи ћа, 
ко ји за слу жу је по се бан осврт), То кин ни је је ди ни наш аван гар ди ста ко ји се 
ба ви фил мом. За пра во, го то во сви се срп ски аван гар ди сти ба ве фил мом као 
но вим ме ди јем –као пред ме том те о риј ске и кри тич ке ми сли: Ста ни слав 
Ви на вер (ве о ма ва жан као су штин ски те о риј ски тво рац срп ске аван гард не/
екс пре си о ни стич ке есте ти ке), Бран ко Ве По љан ски, Љу бо мир Ми цић, Раст-
ко Пе тро вић, Ран ко Мла де но вић, Мо ни де Бу ли, Мар ко Ри стић, Дра ган 
Алек сић, Д. Ма тић, Алек сан дар Ву чо, Ва не Бор, али и као обра сцем ко ри-
сте ћи тех ни ку тзв. филм ског пи са ња19 у сво јим де ли ма – Ми лош Цр њан ски, 
Раст ко Пе тро вић, Ве По љан ски, Алек сан дар Ву чо и Ста ни слав Кра ков20. 

Огром на пред ност ко ју има филм у од но су на дру ге умет но сти, а ви ђе-
на очи ма аван гард них умет ни ка, очи та ва се у ре чи ма Бо шка То ки на: „Ки не-
ма то граф је на шао на чин да се на пи шу не на пи са не пе сме. Све што те шка и 
не до вољ но бр за реч ни је мо гла да са чу ва, са чу ва ће жи ва фо то гра фи ја. Све 
на ше ни јан се, ви зи је, сно ве, све на ше уну тра шње бо гат ство, све што ви ди мо, 
осе ћа мо, а ни смо у ста њу на пи са ти, све то из ра жа ва сли ка. Ки не ма то граф је, 
из гле да, ин тим но от кри ва ње нас са мих“ (зечевић 2013: 261).

 
Раст ко са Ин ди јан ка ма, ре зер ват се вер но а ме рич ких Ин ди ја на ца, 1936.

19 О филм ском ми шље њу, уну тра шњем је зи ку и филм ским ре че ни ца ма пи сао је Бо рис 
Еј хен ба ум у књи зи Књи жев ност, Но лит, Бе о град, 1972.

20 По гле да ти књи гу Пре дра га Пе тро ви ћа Аван гард ни ро ман без ро ма на, Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 2008.



Упра во ово за па жа ње ће нам по слу жи ти као још јед на спо на ко јом ће мо 
по ве за ти књи жев но де ло Раст ка Пе тро ви ћа са фил мо ви ма ко је је оста вио за 
со бом.21 Екс пли цит но, Раст ко је у не ко ли ко на вра та у сво јим есе ји ма из нео 
ва жну спо соб ност фо то гра фи је и фил ма да они мо гу не ку по ја ву „учи ни ти 
уни вер зал ном, да ју ћи јој мо гућ ност да жи ви си мул та но сву да и за у век, као 
не ку тре ћу ди мен зи ју ко ја је ве зу је за бес крај и веч ност“ (петровић 1958: 
204). Овај си мул та ни тет је пре о бли ко ва на пе сни ко ва есте ти ка су ви ше 
ствар ног где до ми ни ра иде ја о ре кон струи са ној ствар но сти што по чи ва на 
тех нич ко-ин те лек ту ал но-кре а тив ном чи ну „узи ма ња еле ме на та из при ро де 
и сна гом свог тем пе ра мен та да ће им пра ви од нос пре ма ко јем ће се он да од-
ре ди ти не из бе жно сви оста ли еле мен ти“ (петровић 1995: 29). Овај но во ство-
ре ни уни вер зум умет нич ког де ла, ре-кре и ра на ствар ност и исти на ни су 
са мо дру га чи ји од ре ал ног све та, већ су и вред ни ји, са др жај ни ји и ис пу ње-
ни ји од ствар не ствар но сти – они су „су ви ше ствар ност“ ко ја у објек тив ној 
кон сте ла ци ји еле ме на та ни је ви дљи ва.22 Ова ко ство рен свет по ста је не про-
ме њив и бе смр тан у фи зич ком по и ма њу вре ме на. По е зи ја функ ци о ни ше 
пре тва ра њем пој мов не по за ди не ре чи у пе снич ке сли ке по сред ством чи та-
о че ве има ги на ци је. Пе сни ко ва има ги на ци ја и чи та о че ва има ги на ци ја се не 
мо ра ју ну жно пре кло пи ти у исто вет но сти ма ство ре них пе снич ких сли ка. 
Сли ке за бе ле же не објек ти вом не ма ју „сла бост“ пре и на че ња, оне су пре-ком-
по но ва на ствар ност тач но она ко ка ко је у гра ни ца ма ви зу ел ног ква ли те та 
ком по ну је око иза објек ти ва. Из то га про из и ла зи да је објек тив нај о бјек
тив ни је умет нич ко сред ство. Ипак, сми сао сло ја иде ја аван гард ног фил ма 
је упра во у ми са о ном на ди ла же њу по ну ђе не, оку не на ди ла зи ве ствар но сти. 

У те о риј ским и исто риј ским тек сто ви ма о филм ској аван гар ди че сто се 
из о ста вља пе ри од пре 1900. го ди не као ире ле ван тан за раз вој умет нич ког 
ка рак те ра фил ма. Зна чај овог пи о нир ског раз до бља, у ко јем још ни су би ле 
кон цеп циј ски раз ви је не идеј не и тех нич ке ком по нен те оно га што на зи ва мо 
умет нич ким фил мом, уо чи ла је ипак већ 1927. го ди не јед на од во де ћих умет-
ни ца аван гар де, Жер мен Ди лак (Ger main Du lac), ис ти чу ћи да је по ре кло чи стог 
фил ма упра во у пр вим Ли ми је ро вим фил мо ви ма по пут „не ис прич љи вог“ 
Ула ска во за у ста ни цу из 1897, те ка же: „При кљу чу је мо се гру пи са њу ожи вље-
не фо то гра фи је око не ке спо ља шње рад ње. Уме сто да се про у ча ва, ње са ме 
ра ди, пред ста ва по кре та у ње го вом си ро вом и ме ха нич ком ви зу ел ном кон ти-
ну и те ту“ (кракаУер 1967: 6–7). И Жар ко Дра го је вић у тек сту под на зи вом 

21 По се бан део ове по е тич ке сла га ли це су фо то гра фи је Раст ка Пе тро ви ћа. О то ме 
по гле да ти рад М. То дић (2003).

22 У кон тек сту филм ских раз ми шља ња, а екви ва лент но по е ти ци су ви ше ствар ног, 
Раст ко филм ски лик Чар ли Ча пли на, скит ни цу Шар лоа, сма тра умет нич ком persone која је 
на ста ла пре вред но ва њем еле ме на та ствар не осо бе, ар те фак том, тј . је дин стве ним ти пом 
све та (По зо ри ште, По зо ри ште! у Раст ко Пе тро вић, Из бор, II, 1924–1935, Срп ска књи жев
ност у сто књи га, књ. 63, Но ви Сад/Бе о град, 1958, 204). Ово раз ми шља ње ко ре спон ди ра 
са по е тич ким на че лом о по себ ном уни вер зу му умет нич ког де ла ко ји на ста је по обра зју 
ствар но сти , али функ ци о ни ше по соп стве ним за ко ни ма.
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Срп ска филм ска ми сао у кри лу аван гар де23 го во ре ћи о од ли ка ма аван гард ног 
фил ма ка же: „Ра ди се о чи ње ни ци да су све ове те о ри је и кон цеп ци је филм ске 
мон та же ро ђе не би ле у епо си не мог фил ма, да је њи хо ва ор то док си ја би ла у 
не по сред ној ве зи са ства ра лач ком прак сом и естет ским ис ку ством не мог фил-
ма“ (зечевић 2013: 14). Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да ови „нај пр ви по че ци“, 
окре ну ти фор мал ним мо гућ но сти ма но вог тех нич ког чу да, ни ти су мо гли 
има ти, ни ти има ју умет нич ки про кла мо ва ну по е ти ку аван гард ног фил ма, не 
мо же се пре не брег ну ти и дру га чи ње ни ца – они у те мат ском сми слу при ка-
зу ју оно еле мен тар но, основ но, „обич но“ по на ша ње и окру же ње чо ве ка са 
са мог кра ја де вет на е стог ве ка. Фа сци ни ра ни по кре том, рит мом и ди на ми ком 
сва ко днев ног жи во та, те људ ским те лом у тој ма ње или ви ше уо би ча је ној 
сва ко дне ви ци, пр ви филм ски за пи си су за пра во ан ти ци пи ра ли мно го ду бље 
и су шта стве ни је ин те ре со ва ње по то њег аван гард ног умет ни ка. Ова осо би на 
пр вих филм ских бе ле шки их, у кон тек сту аван гард ног чи та ња, по ве зу је са 
да нас при зна тим као та квим аван гард ним фил мом дру ге де це ни је два де се тог 
ве ка и да ље, али је и још јед на нит са по е тич ким осо би на ма филм ске за о став-
шти не Раст ка Пе тро ви ћа, ко ја и је сте пред мет овог пи са ног про ми шља ња.

У Аме ри ци, у сту ди ју Т. А. Еди со на (Edi son Ma nu fac tu ring Com pany), од 
раз ли чи тих ау то ра (а нај за па же ни ји је Ви ли јем Дик сон ко ји сни ма и пр ви 
екс пе ри мен тал ни звуч ни филм 1894) у пе рио ду од 1891. до 1895. го ди не на ста-
је им по зан тан број пре ки не ма то граф ских за пи са ки не то ско пом.24 При ка зи 
су на ра тив но све де ни, а са ста но ви шта филм ског (осо би то хо ли вуд ског) 
на сле ђа не при ка зу ју го то во ни шта што би се да ло пре при ча ти: атле та ко ји 
по ка зу је сво је ми ши ће у сти лу да на шњих бо ди бил де ра, гим на сти чар ко ји 
ра ди ве жбе са мот ком (у ка дру је и цр ни пас ко ји га по сма тра!), де чак са 
чу ње ви ма, игра чи ца спе ци фич ног „змиј ског пле са“25 , акро ба та на жи ци, 
ин ди јан ски плес ду хо ва, ро део, бок се ри у рин гу, пу ца ње из пу шке у ме ту 
и гли не не го лу бо ве, ве жбу спа си ла ца на мо ру итд. На дру гој стра ни оке а на, 
пр вих го ди на на кон 1895. го ди не, бра ћа Ли ми јер ће сни ма ти из ла зак рад-
ни ка из фа бри ке, до ла зак уче сни ка на кон грес о фо то гра фи ји, укр ца ва ње 
на брод, воз ко ји до ла зи у ста ни цу, гру два ње, хра ње ње бе бе, ис пло вља ва ње 
бар ке на уз бур ка ном мо ру итд26. За па жа се, ка ко год сни мље не сце не би ле, 

23 Овај текст Ж.Дра го је ви ћа је пред го вор ве о ма зна чај ној књи зи из обла сти ин тер ме-
ди јал но сти Б. Зе че ви ћа, Срп ска аван гар да и филм, УФУС, 2103, Бе о град.

24 Од ре ђен број ових крат ких за пи са је до сту пан на www.you tu be.co m/watch?v= 1nVUX-
ZGW_XQ. Део овог филм ског ма те ри ја ла чу ва се у Кон гре сној би бли о те ци у Ва шинг то ну 
(по гле да ти www.loc.gov). Ки не то скоп је, за раз ли ку од ки не ма то гра фа, мо гао да ре про ду ку је 
по крет не сли ке са мо за јед ну осо бу.

25 Dan ce Ser pen ti ne, као ве о ма атрак ти ван у по гле ду по кре та ко ји се пре пли та њем 
жен ског те ла и тка ни не пре тва ра у не што не ствар но и нео че ки ва но, би ће као мо тив ин те ре-
сан тан и мно гим ка сни јим филм ским ау то ри ма ткз. пр ве филм ске аван гар де (www.you tu be.
co m/watch?v=UkT54Bet FBI).

26 Ве ли ки део ових фил мо ва мо гу ће је по гле да ти на гло бал ној ин фор ма ци о ној ин тер-
нет стра ни ци, тј. на www.you tu be.co m
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по до та да ва же ћим па ра ме три ма те ма ти ке не до стој не умет нич ког ин те ре-
со ва ња, пот пу на фа сци на ци ја по кре том људ ског те ла или ма ши не но вог 
до ба. По на вља ње, тех нич ко умно жа ва ње исте се квен це и по сти за ње од ре-
ђе не ду жи не тра ја ња сни мље ног „пер фор ман са“, по себ на је пр о то а ван гар-
ди стич ка ком по  нен та ових филм ских за пи са и пре те ча мон та же као кру-
ци јал ног по е тич ког по ступ ка но ве умет но сти уоп ште. Осим ове тех нич ке 
ре ше но сти да се ре про ду ку је по крет (оно што је сва кој дру гој умет но сти 
од у век би ло ус кра ће но, не ра чу на ју ћи сли кар ство ку би зма ко је по кре те 
си му ли ра мул ти пли ци ра њем и здру жи ва њем ви ше угло ва по сма тра ња и 
кон струк ти ви стич ку скулп ту ру ), у осно ви ових се квен ци пре по зна је се и 
ефе кат за чуд но сти еле мен тар ним. Опа жа ње фун да мен тал ног, ње го во из два-
ја ње из кон тек ста ре ал ног жи во та и осве тља ва ње на осо бен на чин не дво-
сми сле но су умет нич ки по ступ ци аван гард них умет ни ка ко ји де ко ди ра ју 
објек тив ну ствар ност да би је по том, на нов и дру га чи ји на чин, ком по но ва-
ли. У сми слу раз во ја фил ма, ови се по ступ ци пре по зна ју у нај зна чај ни јим 
оства ре њи ма ау то ра ко ји чи не кре а тив но је згро аван гард ног фил ма пр ве 
по ло ви не два де се тог ве ка: фран цу ско – Де лик, Ди лак, Лер би је, Гре ми јон, 
Ле же, Еп стен, Шо мет, Клер, Бу њу ел, Кок то, Реј, Ди шан; ру ско – Еј зен штајн, 
Вер тов, Ку ље шов, Тра у берг и не мач ко – Рут ман, Рих тер, Еге линг, Фи шин-
гер)27. Ва жно је и ис та ћи да је и ат мос фе ра ко ју пи о ни ри фил ма ( Џејмс Вајт, 
Ви ли јем Дик сон, То мас Еди сон, бра ћа Ли ми јер и дру ги) по сти жу сни ма њем 
чу де сних три ви јал но сти исто вре ме но још је дан по сту лат аван гард не по е ти-
ке рас ки да са ви со ким и уз ви ше ним те ма ма у умет но сти и по врат ка ма лом 
чо ве ку, ње го вим уну тра шњим и спо ља шњим не сна ђе но сти ма. Ов е филм ске 
цр ти це из жи во та та ко пре ра ста ју тек на су мич не бе ле шке не ма што ви тих 
екс пе ри мен та то ра са филм ском тра ком и по ста ју зна чај не за раз у ме ва ње 
све ко ли ке по е ти ке аван гар де. Ако се то ме до да и већ по ме ну та тех ни ка 
мон та же, ко ја се у раз ли чи тим умет нич ким ме ди ји ма раз ли чи то ко ри сти и 
при ме њу је, те по ста је ко хе зи о но сред ство ме ђу умет нич ким ме ди ји ма, он да 
по ста је ја сно ко ли ки је ути цај филм из вр шио на це ло куп ну и ра зно род ну 
умет ност пр вих де це ни ја два де се тог ве ка, али и на ону ко ја је из тих де це-
ни ја из ни кла.

Да ли је Раст ко Пе тро вић мо гао ви де ти ове пр ве фил мо ве у исто ри ји 
ки не ма то гра фи је? Бу ду ћи да је имао ве о ма бо гат кул тур ни и дру штве ни 
жи вот, ве ли ки круг при ја те ља и са рад ни ка, да се истин ски за ни мао за филм 
и ње го ве умет нич ке из ра жај не мо гућ но сти, од го вор на ово пи та ње би са свим 
из ве сно мо гао би ти по зи ти ван. Ипак, са ма чи ње ни ца да их је мо гао ви де ти 
ни је ре ле вант на за по е тич ку ре ла ци ју ко ју са њи ма оства ру је филм ска ак тив-
ност са мог Пе тро ви ћа од но сно ње го ва све у куп на ства ра лач ка ин ди ви ду-
ал ност. Че тр де се так ми ну та филм ског ма те ри ја ла ко ји је сни ми ла Раст ко ва 
ка ме ра у не ко ли ко на вра та (што је ја сно бу ду ћи да се ме ња ју ло ка ци је и го-

27 Ов де је ва жно по ме ну ти и фил мо ве ко је у Аме ри ци три де се тих го ди на сни ма ју 
Ма ја Де рен и Ке нет Ен гр.
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ди шња до ба) по сма тра чу ну ди ко лаж не ко ли ко те ма ко је се са ва ри ја ци ја ма 
кат кад и по на вља ју. За пис, ко ји мо же мо зва ти и филм ски пу то пис не огра-
ни ча ва ју ћи му при том жан ров ску ва ри ја бил ност, по чи ње пле сом аме рич ких 
Ин ди ја на ца у јед ном од ре зер ва та. Не по сто ји по да так ко ји би упу ћи вао о 
ко јем се Ин ди јан ском пле ме ну ра ди (осим ако то ни је мо гу ће утвр ди ти ет но-
граф ским про у ча ва њем), али ни је ис кљу че но да су ово упра во То на ван да 
Ин ди јан ци28 на чи је ри ту ал не игре у ма ју 1939. го ди не Раст ка по зи ва ди рек-
тор Ро че стер му зе ја. Ја сно је да се „рад ња“ де ша ва у ре зер ва ту, ви де се го сти, 
бел ци у оде ли ма по за пад њач ком кро ју, ко ји се де у пу бли ци и по сма тра ју овај 
плес као по зо ри шну пред ста ву. Ин ди јан ци но се сво ју ау тен тич ну, али све ча-
ну оде ћу. Очи глед но је да се сни ма тељ фо ку си ра на по крет, ри там и искон ски 
кон такт „при ми тив ног“ чо ве ка са при ро дом. Сле де ћа се квен ца по ја ча ва го вор 
те ла Ин ди ја на ца у ри ту ал ном пле су и бе ле жи ман трич ко по на вља ње по кре-
та ко ји до во ди до те ле сног и ду хов ног раз два ја ња, тј. до сво је вр сног тран са. 
Из овог кон тек ста Ин ди јан ци се ка ме ром из ме шта ју и бе ле же об у че ни у оде-
ла, што пред ста вља чу дан кон траст и ја сан од раз ци ви ли за циј ског кро ће ња 
ма ло час при ка за ног екс трем но из вор ног и искон ског у чо ве ку.

Ин ди јан ски плес, ре зер ват се вер но а ме рич ких Ин ди ја на ца

28 То на ван да Ин ди јан ци су пле ме ко је је огра нак пле ме на Си јук са и њи хов ре зер ват се 
на ла зи у др жа ви Њу јорк. По по пи су из 2010. го ди не у овом ре зер ва ту жи ви 993 Ин ди јан ца.



Као ци ви ли за циј ски и кул ту ро ло шки кон траст, сле де ћи ка дар при ка-
зу је ка у бо је у ро деу. Ди на ми ка по кре та, дис хар мо нич на хар мо ни ја те ла 
жи во ти ње и чо ве ка ко ји же ли да је укро ти и са вла да не ка ко дво сми сле но 
упу ћу је на прет ход ни, али и сле де ћи ка дар ко ји по ка зу ју Ин ди јан це са ма-
лим и још увек без о па сним али га то ром. Из при ро де и пеј за жа, Раст ко ва 
ка ме ра нас пре ме шта у ур ба ну сре ди ну ве ли ког аме рич ког гра да. Но, и ту 
га фа сци ни ра људ ско те ло и ње го во кре та ње. Ка ме ра пре ла зи пре ко ку па ча 
на пла жи, опу ште них Аме ри ка на ца ко ји ужи ва ју у за ба ви (је дан вид те за-
ба ве је и гу ра ње на др ве ном ис пу сту са ци љем да се је дан од два „игра ча“ 
обо ри и ба ци у мо ре, дру ги је рин ги шпил), а сре ће мо и гру пу Цр на ца ко ји 
ра де фи скул ту ру.29 У ни зу ка дро ва са град ских ули ца од јед ном се по ја вљу-
је ге о граф ска кар та Ју го сла ви је из го ди не ко ја се не ра за зна је, а ко ја мо же 
има ти бар две ко но та ци је – по ли тич ку и но стал гич ну. На ста вак град ских 
из во ра кре та ња ра зних вр ста и ди  нами зма бр зим сме њи ва њем сли ка до во ди 
по сма тра ча до ноћ ног клу ба где пле шу кан-кан игра чи це. За тим опет ули ца, 
ово га пу та у ки не ској че твр ти где је у то ку про сла ва са зма је ви ма (ве ли ка 
тра ди ци о нал на фи гу ра зма ја ко ју, са свим пре кри ве ни њо ме, но се и по кре ћу 
љу ди у њој) ко ји се кре ће рит мич но крат ким и ин тен зив ним по кре ти ма. 
На кон не ко ли ко ка дро ва из рад нич ког жи во та, кар та ња на ули ци, жи во та 
но ћу, по ли тич ког ску па у пар ку, Раст ко сни ма бокс меч. Два чо ве ка у рин гу 
игра ју спорт ску игру ко ја се зо ве бокс, од ме ра ва ју бр зи ну ра да ру ку и но гу 
са ве ли ком по све ће но шћу сва ком по кре ту јер од ње га за ви си ис ход ме ча. 
За тим сни мак при ро де, во де, ве тра у кро шња ма, не ких мла дих же на на 
пре ри ји, у бун да ма и у шик ци пе ла ма са пот пе ти ца ма (са ути ском сна жног 
кон тра ста из ме ђу њи хо вог из гле да и окру же ња). Из не на да, на сле де ћем сним-
ку до би ја мо по да так о ло ка ци ји Раст ко вог сни ма ња, по ред пу та на ла зи се 
знак на ко јем пи ше Pa mun key. Па мун кеј је Ин ди јан ско пле ме ко је има свој 
ре зер ват у аме рич кој др жа ви Вир џи ни ја. Овај по да так, под усло вом да су 
на по чет ку сни мље ни То на ван да Ин ди јан ци, го во ри о Раст ко вим пу то ва-
њи ма са ка ме ром, у ци љу ан тро по ло шких и ет но граф ских по сма тра ња о 
ко ји ма го во ри и ди рек тор Ро че стер му зе ја. Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да у 
овој филм ској се квен ци не ма Ин ди ја на ца, они се по ја вљу ју не што ка сни је, 
на кон ри ба ра у чам цу ко ји ва де мре жу, про це си је на град ским ули ца ма где 
бел ци хри шћа ни но се скулп ту ру Бо го ро ди це, шу ма ра и рад ни ка ко ји об ра-
ђу ју зе мљу. Ка да се овог пу та на ђу ис пред Раст ко ве ка ме ре, Ин ди јан ци 
пле шу свој ри ту ал ни плес за се бе, а не за пу бли ку, у уо би ча је ној скром ној 
тра ди ци о нал ној но шњи, пот пу но окре ну ти ду би ни сво је ве ре и кон так та 
са ду хо ви ма пре да ка. У за вр шни ци ове ко ла жне про јек ци је ни жу се сце не 

29 Раст ков пу то пи сни ро ман Афри ка штам пан је 1930. го ди не и ли те рар ни је про из вод 
ње го вог дво ме сеч ног пу то ва ња по Афри ци. Са тог пу та Раст ко је до нео пре гршт фо то гра-
фи ја ко је су јед ним де лом до да нас са чу ва не и ре ла тив но по зна те ис тра жи ва чи ма. Ка ко сам 
ка же, сни мао је: „...Без пре тен зи ја, без ам би ци ја, је ди но да бих са чу вао сво ју ви зи ју о све ту 
ве чи тог де тињ ства“ (петровић 1955: 204). 

778



рва ња, те ве о ма упе ча тљи ва и до вољ но ду га да под ву че соп стве ну сим бо-
ли ку сце на два је ле на ко ји се бо ре ро го ви ма и, по но во, на кра ју, ка у бо ја у 
ро деу. И ту је крај.

 
Рва чи (не пот пи са на и не да то ва на фо то гра фи ја из Рас ко ве ау тор ске фо тоза о став шти не)

„Ки не ма то граф осве тља ва на шу умет ност, на ше ин тим не ми сли. Сук-
це си ја жи вих сли ка нас от кри ва на ма са ми ма. Пред на ма се од и гра ва ви дљи-
во пси хо ло шки про це сус“ (токин 1920: 205).

Те мат ски круг овог се квен ци ра ног фил ма об у хва та не ко ли ко до ми-
нант них те ма Раст ко ве по е зи је: 

– те ло као пер цеп тив ни и са знај ни ин стру мент, 
– по крет и ме ха ни зам по кре та као ди на ми зам уни вер зал не енер ги је и 

као осно ва ви та ли стич ког прин ци па, 
– фе но мен ре ли ги је као ко лек тив ног из бо ра, из ра за и ис хо да, 
– при ро да (по себ но во де) као ма те ри ја ли зо ва на ду хов ност,
– еле мен тар но, жи во тињ ско, при ми тив но.

У тех нич ком сми слу пре по зна ју се сле де ћи по е тич ки ме ха ни зми за јед-
нич ки филм ском и пе снич ком де лу Раст ка Пе тро ви ћа:

– ан ти на ра тив ност, од су ство екс пли цит не по ет ске при че, 
– ау то ном ност филм ске, тј. пе снич ке сли ке у умет нич ком вре ме ну,
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– сим бо лич ност и ме та фо рич ност зна че ња пр вог пер цеп тив ног сло ја сли ке,
– си му ла тив ност но ве ствар но сти,
– фраг мен тар ност, се квен ци ра ност не по ве зи вих це ли на,
– по на вља ње ка дро ва, мул ти пли ка ци ја и мо ди фи ко ва на тех ни ка мон та же,
– кон траст као до ми нан тан стил ски по сту пак.

 Ако код те о ре ти ча ра књи жев но сти срп ске аван гар де и про зног де ла 
Раст ка Пе тро ви ћа (Пе тро ви ћ 2008) про на ла зи мо убе дљи ву ар гу мен та ци ју 
да је пи сац у крат ким жан ров ски ди вер ги ра ним де ли ма Афри ка, Бур ле ска 
го спо ди на Пе ру на Бо га Гро ма и Љу ди го во ре, у ци љу де ста би ли за ције ро ма-
неск не фор ме ко ри стио тех ни ке де фа бу ли ра ња, фраг мен тар но сти, жан ров ског 
пре пли та ња, по е ти за ци је про зе, ин тер тек сту ал но сти, ин тер ме ди јал но сти и 
дру ге не ти пич не књи жев не по ступ ке, да ли се иста тврд ња мо же при ме ни-
ти и на по е зи ју умет ни ко ву? У пе снич кој збир ци От кро ве ње (1921), ко ја (уз 
Ита ку Ми ло ша Цр њан ског) пред ста вља сам врх срп ског аван гард ног пе сни-
штва и ко ја је пре врат нич ки про ме ни ла курс на ше све ко ли ке књи жев но сти, 
Раст ко Пе тро вић прак тич но раз ви ја сво ју по е ти ку већ ра ни је кон ци пи ра ну 
у есе ју Са ва Шу ма но вић и есте ти ка су ви ше ствар ног. „Раст ко во От кро ве
ње је ег зал та ци ја на гон ске при ро де чо ве ка, из чи јег ме са из ви ру све ле по те 
и сва са зна ња: и по е зи ја, и ре ли ги ја и мо рал. На су да ри ма свето ва по чи ва ју 
сви они ве ли чан стве ни и стра шни жи вот ни треп та ји ко је на у ка ис тра жу је, 
а пе сник их про сла вља. От кри ће тај не ро ђе ња пред ста вља, за Раст ка, нај ве ће 
пе сни ко во от кро ве ње: она је хлеб и ви но јед ног но вог је ван ђе ља ко је је чо-
ве ку од кр ви и ме са по ди гло ол тар на зга ри шту сру ше них бо го ва. Чо век је 
за нос и бол ма те ри је ко ја по ста је све сна се бе“ (МиШић 2003: 14).

Као зна ча јан и ком пле мен та ран део у ту ма че њу Раст ко ве по е ти ке ва ља 
раз у ме ва ти и сли кар ство упра во са мог Са ве Шу ма но ви ћа, сли ка ра ко ји 
пред ста вља сво је вр стан ли ков ни фе но мен а ње го ва де ла сам врх све ко ли ког 
на шег сли кар ства. Ве о ма зна ча јан и ком плек сан од нос умет нич ког де ла дво-
ји це ства ра ла ца по го дан је за ин тер ди сци пли нар но ту ма че ње ин ди ви ду ал-
них умет нич ких стре мље ња и до ме та, али и це ле срп ске умет ност пр ве 
по ло ви не два де се тог ве ка30. У све тлу филм ских тех ни ка и ки не ма то граф ске 
по е ти ке, а у кон тек сту по ме ну те ин тер ди сци пли нар но сти, ва ља скре ну ти 
па жњу на од ре ђе не филм ске сли кар ске тех ни ке Са ве Шу ма но ви ћа – на ње-
го вим сли ка ма се че сто за па жа спе ци фич но осве тље ње на лик оном ко је по-
зна је мо из филм ског је зи ка и, по себ но зна чај но (као са свим но во и до са да 
не при ме ће но), ком по но ва ње мул ти пли ци ра не жен ске фи гу ре у ко ло сал ном 
ци клу су Ши ди јан ке31. Један исти жен ски лик по на вља се на овим сли ка ма, 

30 Са тим у ве зи по гле да ти део о од но су умет нич ког ства ра ла штва дво ји це умет ни ка 
у књи зи М. Си мо но вић (2013). 

31 Овај ци клус сли ка (пре ко че тр де сет ве ли ких фор ма та) ко ји је ис пу нио, уз чу ве не 
Са ви не пеј за же из Ши да и по след ње де ло Бе ра чи це, по след ње го ди не сли ка ре вог жи во та, 
ту ма чен је на раз ли чи те на чи не и ду го, не пра вед но сма тран ма ње вред ним сли кар ством 
овог сли ка ра. Ме ђу тим, у но ви је вре ме, цил кус до жи вља ва ре ва ло ри за ци ју и пра во ту ма че ње 
сво је не по но вљи ве и да ле ко се жне ли ков не вред но сти и ле по те (по гле да ти сту ди је Јер ка 
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нај че шће их је три, пет или се дам, уо кви рен цр ном кон ту ром, у сво јој ан тич-
кој ле по ти и на го ти убла же ној ме ка ним бе лим тка ни на ма. Ако има ги на ци јом 
ди на ми зи ра мо кре та ње при ка за ног жен ског те ла, до де ли мо му моћ по кре-
та, на шта упу ћу је ње го ва мул ти пли ци ра ност (као у тех ни ци пра вље ња ани-
ми ра ног фил ма), оно се од јед ном пред на ма по кре не у не ком суп тил ном и 
гра цил ном пле су. Мно штво при ка за них фи гу ра по ста ну јед на (што већ објек-
тив но је сте), али уме сто при ка за не ста тич ност она ожи вља ва у по кре ту – 
до би ја мо на сли ка ни филм, а сли кар ство јед ну ди мен зи ју ко ју по при ро ди 
свог ме ди ја не ма. Мо гућ ност ова квог ту ма че ња отва ра још јед ну, но ву спо-
соб ност сли кар ства Са ве Шу ма но ви ћа. 

Пе снич ке сли ке Раст ка Пе тро ви ћа ли че на ка дро ве над ре а ли стич ког фил-
ма, оби лу ју за ум ном ло ги ком, на ба ца ним ви зу ел ним ин ста ла ци ја ма, нео че-
ки ва ним обр ти ма, екс пре сив ним чул ним на дра жа ји ма, а све оства ре не са свим 
пер со нал ним пе снич ким је зи ком ко ји сво јом ин тер ном гра ма ти ком и се ман-
ти ком до спе ва го то во до ни воа на ра зу ме ва ња. У има ги на ци ји чи та о ца и ту-
ма ча оне су ге ри шу по сто ја ње јед ног ве ли ког ко ла жа при ка за, сво је вр сну мон-
та жу мно штва из дво је них сли ка пре не тих из по зна те, кон вен цо нал не ствар-
но сти тво ре ћи са свим но ву пер цеп тив ну и ин те лек ту ал ну ин ста ла ци ју. У 
ње ној су осно ви упра во ма три це ко је функ ци о ни шу на ни воу искон ског и 
гло бал но „при ми тив ног“ јер, ка ко ка же сам Раст ко: „Игра је...гра ђе ње по истим 
за ко ни ма рит ма по ко ји ма се из гра ђи вао овај свет. Оту да те та јан стве не ком-
би на ци је рит ми ке, је зи ка и фан та зи је у мла да лач кој све жи ни на ше на род не 
умет но сти, на са мим врат ни ца ма на ше ве ли ке епо пе је...“ (петровић 1995: 121).

У са ста вља њу коц ки ца мо за и ка уни вер зал ног по е тич ког про фи ла Раст-
ка Пе тро ви ћа, чу де сно се пре ли ва ју об ли ци и бо је. У ње га на сво је ме сто 
ста је, не ве ро ват ном и нео бја шњи вом пре ци зно шћу, сва ки сег мент пи шче вог 
ства ра лач ког де ла ња. Та кво ме сто је на шао и филм ски из раз во де ћег пи сца 
срп ске аван гар де. Као што је бри сао ге о граф ске гра ни це сво јим пу то ва њи-
ма, пре тва ра ју ћи це лу пла не ту у јед ну је дин стве ну а за бо ра вље ну до мо ви-
ну чо ве чан ства, та ко је сва ким сво јим кре а тив ним по те зом син те ти зо вао 
је дин стве ну иде ју – иде ју оп штег уни вер за ли зма и ко сми зма.

*

Ка да је 15. ав гу ста 1949. го ди не спу стио гла ву на ја стук и „...умро, не 
зна ју ћи да уми ре“ (поповић 2002: 159) за о став шти на Раст ка Пе тро ви ћа је, 
пре ма ње го вој те ста мен тар ној же љи, по сред ством бли ског му при ја те ља 

Де не гри ја  По зни Шу ма но вић:Ши ди јан ке, 2014 и Ли ди је Ме ре ник, Шу ма но ви ће ве ве ли ка 
син те за у Ши ди јан ка ма, 2014). Ва ља по ме ну ти и чи ње ни цу да је Са ва Шу ма но вић био 
бли зак при ја тељ са Слав ком Вор ка пи ћем још из гим на зиј ских да на, те да му је, ве ро ват но, 
био по знат ње гов филм ски и умет нич ки рад.Та ко ђе, у овом кон тек сту ни је за не мар љи ва ни 
чи ње ни ца да је Са вин па ри ски мо дел, Ки ки, кра љи ца Мон пар на са и му за мно гих аван гард-
них умет ни ка (Ман Реј нпр.), би ла глу ми ца у број ним аван гар дим фил мо ви ма од ко јих је 
мо жда нај гла со ви ти ји Ле же ов Bal let Me ca ni qu e  из 1923.
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Ива на Фран ге ша, ра су та по Аме ри ци, Па ри зу и Бе о гра ду. Тра гом јед не ре-
че ни це ко ја се на ла зи у фу сно ти на стра ни 118 књи ге Срп ска аван гар да и 
филм, а ко ја се од но си на тек сто ло шке про бле ме и ау то ри за ци ју не пот пи са них 
филм ских кри ти ка из ме ђу 1921. и 1924. го ди не у ча со пи су Вре ме ко ји је 
уре ђи вао Ста ни слав Кра ков, где ау тор Бо жи дар Зе че вић ка же: „У та кво 
ис тра жи ва ње спа да и иден ти фи ка ци ја две ма ле рол не ше сна е сто ми ли ме тар-
ског фил ма, ко је сам јед ном ви део у Ар хи ву Ју го сло вен ске ки но те ке на Ко-
шут ња ку, на ко ји ма је пи са ло да ‘потичу из аме рич ке за о став шти не Раст ка 
Петровића’“, по кре ну та је иде ја да се фил мо ви Раст ка Пе тро ви ћа по ку ша ју 
са гле да ти као има нен тан део ње го ве по е ти ке. 
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При ло же не фо то гра фи је (ау тор ство Раст ка Пе тро ви ћа) као и по да ци о њи ма пре у зе ти 
су са www.rast ko.org.rs (Фе сти вал јед ног пи сца, Раст ко Пе тро вић – елек трон ска 
би бли о те ка). 

Mi li ja na M. Si mo no vić

THE POETIC EYE OF THE CAMERA: 
ON THE FILM NOTES OF RASTKO PETROVIĆ

S u m m a r y 

The film recordings made by Rastko Petrović in America in the 1930’s, which are 
kept in the Archive of the Yugoslav Cinema and the National Museum in Belgrade, are 
interpreted in the light of European poetics of avant-garde film as well as within the 
writer’s unique poetics. Thematically and compositionally they leave an impression of 
a filmed travelogue but in the deeper layer of reading they are identified as an expression 
of Petrović’s avant-garde identity and a vivified artistic project of his aesthetics of the 
too real. Rastko’s interest in photography and film are quite in accordance with the 
spirit of time and artistic tendencies of that age, while his knowledge of those tendencies 
is immanent to his intermediality and creative universality. Using the film expression 
the artist seeks internal connections which hold together all the elements of the writer’s 
poetics and make it homogenous. In Rastko’s case, the film united the fundamental 
nature of surreal world of folk literature, the ultimate visualization of the truth, the fas-
cination with body and movement, the significance of the iconically religious, the deduced 
thematics of an ordinary man in an ordinary setting, the cubistic play with plans and per-
spectives, and the over-valued world of a new, different and eternal reality, super-reality.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет 
Док то ранд са рад ник на Од се ку за срп ску књи жев ност  
са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
ga le bjo nat han011@gmail.com
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Др Владислава С. Гордић Петковић

ПРИПОВЕДАЊЕ И ИНВЕНЦИЈА ИСКУСТВА 
У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ ПРОЗИ*

Прин цип ин вен ци је на осно ву ис ку ства, ко ји деј ству је слич но 
Хе мин гве је вом „in ven ting from the ex pe ri en ce”, пре по зна је се у де ли-
ма са вре ме не срп ске про зе: у про зи Да ви да Ал ба ха ри ја, где се ис ку-
ство смр ти, ра та и ми гра ци је те ма ти зу је као оквир чи та ња лич них 
и емо тив них кон фли ка та, у ро ма ни ма и при ча ма Ла сла Блаш ко ви-
ћа и Сло бо да на Тиш ме, где се екс пе ри мен ти ше ау то би о гра фи јом 
ства ра о ца као ис ку ством из ког се уз по моћ ин вен ци је кре и ра фик-
тив ни лик мар ги нал ца и сво је вољ ног изопште ни ка али где се ли ко-
ви књи жев не тра ди ци је ко ри сте за рад иро нич не де кон струк ци је 
иде а ла, или пак у функ ци ји по тра ге за са мо спо зна јом. У ра ду ће 
би ти ана ли зи ра ни и ау то фик циј ски аспек ти ро ма на Дра га на Ве ли-
ки ћа и Та ње Сту пар Три фу но вић, у ци љу пре по зна ва ња фор му ли-
са них раз ли ка. 

Кључ не ре чи: срп ска про за, на ра ци ја, ин вен ци ја, ис ку ство, 
Алек сан дар Тиш ма.

„In ven ting from ex pe ri en ce“ (ин вен ци ја ко ја се те ме љи на ис ку ству) ства-
ра лач ки је прин цип Ер не ста Хе мин гве ја ко ји по ре кло из миш ље ног тра жи 
у ствар но сти та ко што ука зу је на де ри ва тив ну при ро ду ин вен ци је. У Хе мин-
гве је вом ту ма че њу, ин вен ци ја је и оно што је од у век по сто ја ло, и оно што 
се из но ва от кри ва као но во: да кле, по на вља ње ис ку ства у ди мен зи ји фик-
ци о нал ног. Упо тре ба тран спа рент не ау тор ске пер со не и пре по зна тљи вих 
псе у до ни ма (као у не ве ли ком кор пу су пост хум но ва ло ри зо ва них „шпан ских 
при ча“, али и ци клу су при ча о Ни ку Адам су), дра ма ти зо ва ње ре ал них си ту-
а ци ја и до га ђа ја (ра ња ва ње у Пр вом свет ском ра ту) као и ау то по е тич ки за-
пи си (По крет ни пра зник, Уме ће крат ке при че и дру ги) све до че да аме рич ком 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и 
про сто ру (про је кат бр. 178002) ко ји се ре а ли зу је уз фи нан сиј ску по дрш ку Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но лош ког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



пи сцу ау то би о гра фи ја слу жи као те мељ из ког на ста је умет нич ка про за, 
али је исто вре ме но и „фи гу ра чи та ња“ (DeMan 1979: 919) и про стор обез ли-
че ња (de-fa ce ment). Ко ли ко год от кри вао ис ку ство, Хе мин гвеј за ма гљу је 
он то лош ки ста тус при по ве да ча: ко ри сти фик тив на име на ко ја га ви ше от кри-
ва ју не го скри ва ју, као што су Хен ри Емундс (Из да ја) или Едвин Хен ри (Ноћ 
пред бит ку, Пре део са фи гу ра ма). Ис под тран спа рент не ма ске и чи тљи вог 
псе у до ни ма пи сац же ли да про го во ри о сло же ном про бле му етич ке и по ли-
тич ке иден ти фи ка ци је по је дин ца са опште на ци о нал ним су ко би ма и тра ге-
ди ја ма.

Прин цип ин вен ци је на осно ву ис ку ства, ко ји деј ству је слич но Хе мин-
гве је вом, да се пре по зна ти у мно гим де ли ма са вре ме не срп ске про зе: у про зи 
Да ви да Ал ба ха ри ја, где се ис ку ство смр ти, ра та и ми гра ци је, али и ур ба ног 
ми љеа, те ма ти зу је као оквир чи та ња лич них и емо тив них кон фли ка та, у 
при ча ма и ро ма ни ма Сло бо да на Тиш ме, где се екс пе ри мен ти ше ау то би о гра-
фи јом ства ра о ца као ис ку ством из ког се уз по моћ ин вен ци је кре и ра фик тив-
ни лик мар ги нал ца и сво је вољ ног изопште ни ка, у про зи Ла сла Блаш ко ви ћа 
ко ја про пи ту је ау тен тич ност књи жев них ау то ра смеш те них у фик ци о нал ну 
па ра диг му ју на ка, у нај но ви јем ро ма ну Дра га на Ве ли ки ћа где по ро дич на 
исто ри ја по ста је основ по тра ге за исти ни тим у фик ци о нал ном, али и фик-
ци ји у исти ни том. Без об зи ра на ге не ра циј ске срод но сти и раз ли ке, пи сци 
се при кла ња ју ис по ве да њу као фи гу ри.

Про за Да ви да Ал ба ха ри ја по след њих го ди на као да те жи да пре ва зи ђе 
кла у стро фо бич ну усред сре ђе ност на обез ли чен и уни вер за ли зо ван про стор 
та ко ка рак те ри стич ну за ра ни пе риод ње го вог ства ра лаш тва. Те ме плу ра ли-
зма и окру же ња про ши ре не су на укуп ну људ ску ег зи стен ци ју, а не при зна та 
и не мо гу ћа пиш че ва ми си ја и да ље је спа са ва ње при по ве да ња од ап сур да и 
бе сми сла, као и од пи та ња о ње го вој свр хо ви то сти. Ал ба ха ри је ви ју на ци 
су о че ни су са раз ли чи тим вр ста ма пре о бра жа ја: са ре ка пи ту ла ци јом прош-
ло сти, као у при чи Сре ћа и лаж из збир ке Сен ке (2007), где ју нак у пре пи сци 
сво је по кој не су пру ге са хо мо сек су ал цем по ку ша ва да на ђе од го вор на пи-
та ње да ли у на шем жи во ту сре ћу и лаж увек дру ги би ра ју уме сто нас; са 
ре де фи ни са њем од но са, као у при чи Не ко тре ћи, где се ус пе ли ерот ски 
екс пе ри мент по ја вљу је као не на да ни оки дач не у мит ног уда ља ва ња и не за-
ле чи вог оту ђе ња; са ре а ни ма ци јом ис ку ства, као у ан то ло гиј ској при чи Парк, 
је зо ви том све до чан ству о кру гу на си ља ко ји се не мо же за у ста ви ти док год 
по сто ји по жуд на људ ска ра до зна лост. Ка на да се у Ал ба ха ри је вој про зи по-
ја вљу је као уз не ми ру ју ћа уто пи ја у ко јој је све успо ре но и јед но став но као 
у сну, те са мим тим за стра шу ју ће и не при род но: окру же ње ар ти ку ли ше ужас 
пред смр ћу и не ста ја њем, до ми нант но рас по ло же ње ове про зе: тај ужас не 
ме та фо ри зу је бом ба на кра ју при че Сен ке, јер ју нак ио на ко не ће до зи ва ти 
у по моћ, но ће се бо ље на ме сти ти на кре ве ту ка ко би се усред сре дио на свој 
пред смрт ни тре ну так; тај ће мо ужас ја сни је ви де ти на кра ју По след ње при че 
о мо јој же ни, па ра бо ле о бек ству и сло бо ди – на кон од ла ска та јан стве ног 
Ин ди јан ца у жи вот „шу паљ као сир“, ње го ви бив ши вла сни ци су о че ни су 

786



са не за це љи вом пра зни ном: „Не ка да ниш та не по ма же, ни ре чи ни ти ши на. 
Све је уза луд но, чак и при ча“. 

Дру га чи ји те мат ски фо кус на ствар ност и иден ти тет на ла зи мо у Ал ба-
ха ри је вом ро ма ну Лу двиг (2008). Мо но лог пи сца С-а, уне сре ће ног ау то ра ком 
је оте то не на пи са но де ло, пр вен стве но је хи пер ре а ли стич ки пор трет чо ве-
ка оп хр ва ног са мо са жа ље њем и осве то љу би вош ћу, а оп се сив ни део ње го ве 
ис по ве сти је Бе о град, ве ле град ко ји функ ци о ни ше по пра ви ли ма па лан ке, 
град дош ља ка ко ји нај ви ше мр зи упра во дош ља ке. Ан та го ни ста Лу двиг је 
ис пр ва пи сац пси хо лош ког ре а ли зма, да би у жуд њи за сла вом при хва тио 
Ин тер нет као по е тич ку смер ни цу, отео при ја те љу и вер ном пра ти о цу иде ју 
за ро ман, сте као и про коц као ин тер на ци о нал ну књи жев ну сла ву. Ал ба ха ри-
јев при по ве дач нео пре зно опи су је Лу дви гу сво ју „књи гу над књи га ма“ на лик 
На бо ко вље вој Бле дој ва три: ро ман ко ји не ли чи на ро ман, реч ник ко ји је за-
пра во ма ски ра ни еп. Ко је ов де пла ги ја тор а ко је ош те ће ни умет ник оста је 
не про зир но услед не ста бил но сти и не по у зда но сти при по вед ног су бјек та, а 
не ма ни аде кват не и ве ро до стој не ванк њи жев не иден ти фи ка ци је про та го ни-
ста, јер ства ра лач ка би о гра фи ја ли те ра те ко ји се при сно дру жи са Алек сан-
дром Тиш мом, Бо ри сла вом Пе ки ћем и Сло бо да ном Се ле ни ћем ни је ниш та 
дру го до вар љи ва мон та жа ви ше пре по зна тљи вих књи жев них суд би на. Ал ба-
ха ри јев из лет у ау то фик ци ју та ко се за вр ша ва но вом вр стом ми сти фи ка ци је: 
кре и ра њем фик тив не ре ал но сти ко ја се на сла ња на ау тен тич но, али оста је 
не сво ди ва на ије дан ау тен тич ни по да так. 

Лу двиг ни је пр во де ло у ком Алек сан дар Тиш ма функ ци о ни ше као 
ау то фик цио нал ни суп страт ре ал но сти. Од у век се о овом вр сном и кон тро-
верз ном пи сцу го во ри ло као о ства ра о цу – при по ве да чу, пе сни ку, пре во ди-
о цу, уред ни ку, есе ји сти, пу то пи сцу, ау то ру днев нич ких за пи са – рет ко или 
го то во ни ка ко као о књи жев ном ју на ку, прем да је на шао сво је ме сто у про-
зи сред ње ге не ра ци је пи са ца по е тич ки ра зно род них као што су Дра ган 
Ве ли кић и Ла сло Блаш ко вић. Но мо жда је упра во у фик циј ским по тен ци-
ја ли ма ње го ве лич но сти од го вор на тај ну да ра по сма тра ња и бе ле же ња у 
ком ве ли ки пи сац ни је оску де вао. 

Про за Ла сла Блаш ко ви ћа ба ви ће се кон ти ну и ра но и оп се сив но ве ли ка-
ни ма срп ске књи жев но сти, уз нео п ход не до зе ми сти фи ка ци је и ба на ли за-
ци је. Ро ман Ада мо ва ја бу чи ца (2005) ау то фик циј ски па ра зи ти ра на па бир-
ци ма би о гра фи је Алек сан дра Тиш ме, се ци ра ног хе ро ја ко ји при по ве да ча 
фа сци ни ра нар ци змом и од су ством са о се ћа ња. У Блаш ко ви ће вом ро ма ну 
Тиш ма је ју нак и ак тер ко га јед на по зна ни ца опи су је шкр тим ре чи ма: „Пи-
сао је са мо о мр тви ма, а љу ба ви ниг де на ви ди ку“ (БлаШковић 2005: 7). Да 
Блаш ко ви ћев ро ман увек сту па у кон такт са ствар нош ћу, сном, успо ме ном, 
по не кад и таш ти ном или зло пам ће њем ја сно је не са мо из хе те ро ним ских 
ре фе рен ци. Тиш ма у кон тек сту овог ро ма на ко ји ау то фик циј ски ре кон стру и-
ше ње го ву лич ност ни је име ли ца, не го име про сто ра: не са мо Но вог Са да, 
не го и про сто ра обе ле же ног сном о еми гра ци ји у сла ву, гор дост и изо ла ци ју. 
Тиш ма је име књи жев не сла ве за ко јом оп се сив но тра га мно го чи ја би о гра-
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фи ја и би бли о гра фи ја а ко ја оста је не до сег ну та, а та кву ће уло гу оства ри ти 
тач но де це ни ју на кон Блаш ко ви ће вог ро ма на, у Ве ли ки ће вом Ислед ни ку. 

Оп сед нут ра том, смр ћу и мут ним ерот ским стра сти ма ко ли ко и сло-
же ним од но сом ис ку ства и фик ци је, Алек сан дар Тиш ма де лу је по не кад као 
мо гу ћи срод ник Ер не ста Хе мин гве ја, прем да су ње го ве из ја ве да сво ја осе-
ћа ња чу ва за пи са ње кри ти ча ри ра ди је при пи си ва ли хлад но ћи ка рак те ра 
не го по е тич ком из бо ру. Но сит ни ча вост, ра ци о на ли зо ва но са мо љу бље и 
се бич лук ко ји се учи та ва ју у пор тре те овог пи сца ра за су те по есе ји сти ци и 
про зи са мо до ка зу ју да ње го ва по тра га за есен ци јом емо ци је ни је пре по зна та. 
Тиш ми на из ја ва да сво ја осе ћа ња чу ва за пи са ње не ода је по тре бу за до ка зи-
ва њем ау тен тич но сти, не го и су прот но то ме, свест да се емо ци је у књи жев-
ном де лу нај лак ше фал си фи ку ју ка да се опи су ју уме сто да се ево ци ра ју. 
Тиш ма се рев но сно по све тио ли те рар ном ево ци ра њу, све стан да се ра ди о 
те гоб ној оба ве зи и го то во не мо гу ћем за дат ку, и ту је ње го ва по е ти ка нај-
слич ни ја Хе мин гве је вој – уко ли ко се из у зме, да ка ко, те ма ти ка ра та као ег зи-
стен ци јал ног и мо рал ног ис ку ше ња.

У Блаш ко ви ће вој по е ти ци ко ја би се нај бо ље об ја сни ла па ра док сал ним 
од ре ђе њем „ствар но сне ме та фик ци је“ Алек сан дар Тиш ма, са фа сци на ци јом 
бор де ли ма (ко ја ће се и у Ве ли ки ће вом ро ма ну по ми ња ти) и обо жа ва њем 
пи ле ће сит не жи, све ден је на зна мен ни ског и сва ко днев ног. По тре ба за ау то-
фик циј ском ре кон струк ци јом ре ал но сти на ста вља се у Блаш ко ви ће вом Тур ни
ру гр ба ва ца (2007), по лу фик ци о нал ном днев ни ку овог пи сца ко ји је пре ва лио 
пут од на бо ко ви јан ског твор ца ре ске лир ске без до га ђај не про зе до ци нич ног 
до ку мен та ри сте но во сад ских пре де ла и оно га што се на зи ва „днев нич ком 
би оп си јом“. Блаш ко ви ћа, еви дент но, за ни ма ју би о гра фи је и ау то би о гра фи је: 
у ње го вим ро ма ни ма ски ци ра ју се суд би не и сли ка ра Бог да на Шу пу та и ло-
кал ног кри ми нал ца Га вре, гор љи во се пра те суд би не ствар них и има ги нар них 
при ја те ља и душ ма на, ау то би о граф ске про јек ци је пиш че вог окру же ња пре те 
да над ра сту фик циј ски по тен ци јал књи жев ног де ла. Блаш ко вић не од у ста је 
од по све ће но сти пе снич ком је зи ку, чак ни кад лир ски мо но ло зи и за чуд не 
ме та фо ре за мр за ва ју за плет и по зу ју на ка. Он не од у ста је, исто та ко, од ми сти-
фи ка ци је Но вог Са да и ми сти фи ка ци је ње го ве сва ко дне ви це. Ро ман По смрт
на ма ска је псе у до пу то пис кроз те ло и је зик: глав ни ју нак ове „ин вен ци је из 
ис ку ства“ је чо век са пејс меј ке ром, ког на зи ва „угра ђе ним по ли цај цем“; он 
жи ви по зајм ље ни, ума ло пост хум ни, жи вот у гра до ви ма Не мач ке, Ау стри је 
и Аме ри ке, да би нас из њих ле по и ла ко вра тио у па као сво је ули це. На по за-
ди ни ре фор ма ти ра них да ге ро ти па пра ти жи вот по ро ди це и слу чај них су ста-
на ра, при по ве да ју ћи је зи ком лек ти ре (Ка ми ја, Бор хе са, Цр њан ског, Бај ро на), 
али и је зи ком скан да ла: ро ман укљу чу је и есе ји стич ке па са же о слу ча ју 
си ло ва те ља Јо зе фа Фриц ла, фа сци ни ра ног изу мом Лу ја Да ге ра.

Алек сан дар Тиш ма на ла зи при вид но епи зод но али функ ци о нал но ме-
сто у нај но ви јем ро ма ну Дра га на Ве ли ки ћа Ислед ник (2015), као ци нич ни 
ју нак ко ји при по ве да чу да је опо ре ин стук ци је за жи вот, исто вре ме но га 
вре ђа ју ћи и ана ли зи ра ју ћи, из го ва ра ју ћи ре че ни це ко је су ба нал не и про роч-

788



ке у исти мах. „Пр тљаг, мој Ве ли ки ћу. Ни ка ко да се ота ра си те виш ка ства ри“ 
(великић 2015: 142), из го ва ра ста ри ји пи сац у же љи да ис про во ци ра мла ђег, 
али и с на ме ром да га упо зо ри на опа сност виш ко ва ко ји мо гу чо ве ка на те-
ра ти да у јед ном тре нут ку по же ли ре зер вни жи вот. Ве ли ки ћев ро ман је 
иро нич но су ми ра ње ве чи тог ли те рар ног стре мље ња да се из ре зер ви ту ђег 
ис ку ства са гра ди ве ро до сто јан за плет, стре мље ња ко је се че сто за вр ша ва 
по ни ра њем у соп стве но ис ку ство као у нај ве ћу тај ну, чи ја та јан стве ност не 
ле жи у нео д го не тљи во сти већ у за бо ра ву ком пре да је мо све оне де та ље ко ји 
ће ка сни је дра ма тич но до би ти на ва жно сти. „Заш то из миш ља те?“ по ста вља 
пи та ње Тиш ма, из го ва ра ју ћи ре че ни цу ко ју ће доц ни је по на вља ти глав на 
ју на ки ња ро ма на, Ве ли ки ће ва мај ка у ста рач ком до му, по ку ша ва ју ћи да у 
ма гла ма Ал цхај ме ро ве бо ле сти от кри је соп стве ни жи во то пис. „Те рет пре ћу-
та ног јед ном се мо ра ис то ва ри ти“, ка же Тиш ма (великић 2015: 144), у функ-
ци ји на ја вљи ва ча Ве ли ки ће вог по е тич ког за о кре та. Анег дот ско-па ра бо лич ни 
за пи си о пи сцу у ро ма ну Ислед ник за пра во су оквир мај чи не би о гра фи је 
ко ју ау тор и ње го ва фик тив на пер со на оти ма ју и од за бо ра ва и од са мо за бо-
ра ва. Иа ко при вид но обич на и без до га ђај на, мај чи на би о гра фи ја је низ за го-
нет ки, пра зни на, жа ље ња за про пуш те ним, а Тиш ма је пра во из до жи вље ног 
уве ден у фик ци о нал ну ре кон струк ци ју мо ти ви са ну стра хом од на кнад ног 
сле пи ла за прош ла ис ку ства. 

Пи сац ко ји је се бе у књи зи са бра них ин тер вјуа ци нич но на звао „ма лим 
Тиш мом“, Сло бо дан Тиш ма, соп стве ну би о гра фи ју и соп стве на на че ла увек 
из но ва пре тва ра у ау то и ро ниј ски пер фор манс, игра ју ћи се не са мо име ни ма 
ју на ка не го и име ни ма гра до ва, ка ко ће по ка за ти ње гов ро ман Бер нар ди је ва 
со ба. За то чен у ле по ти на меш та ја ко ји је ди зај ни рао за бо ра вље ни кор чу-
лан ски ар хи тек та, Пиш та Пе тро вић из Ђур ви де ка са ња океан, сло бо ду и по-
нов но ро ђе ње. Уме сто у оче вом ста ну, Пиш та Пе тро вић спа ва на пар кин гу 
– у олу пи ни ме та лик пла вог мер це дес ку пеа; слу ша де се ту, ни кад до вр ше ну 
сим фо ни ју Гу ста ва Ма ле ра, склуп чан као фе тус на зад њем се диш ту, про го-
њен се ћа њем на смрт де вој ке ко ја је истим та квим ау то мо би лом с Ја дран ске 
ма ги стра ле сле те ла у мо ре. Ово је оквир за „ро ман о нео д ра ста њу“ смеш тен 
у вр ло ма ло фик ци о на ли зо ва ну вер зи ју Но вог Са да, где је дан крот ки по бу-
ње ник, твр до гла во ре шен да о се би ми сли и го во ри у жен ском ро ду, збри-
ња ва у свом ста ну се дам чуд них при ја те ља, ис тра жу је суд би ну ар хи тек те 
Бер нар ди ја и ње го ве тра гич но стра да ле кће ри, па те ћи не у та жи во за мај ком 
све то вре ме. Пиш та ће до че ка ти спа се ње, мај чин „дру ги до ла зак“, и свој 
но ви жи вот от по че ти на кр сту, у умет нич кој си му ла ци ји кал ва ри је, на кон 
што га ра зап ну три Гра ци је и од ве ду у ра дост веч но сти. 

Си же Бер нар ди је ве со бе Тиш ма не ће ми сти фи ко ва ти већ ће га, на про-
тив, ше ма ти зо ва ти у же љи да га учи ни што за чуд ни јим и да га та ко уда љи 
од ис ку ства: ну де ћи пу то ка зе, раз ја сни це и „за врш ни са же так“ ро ма на, он 
ће нас уве сти у про стор кри стал но чи сте При че и за бав но кон тро верз ног 
Про та го ни сте. Пиш та Пе тро вић је ју нак ли ми нал не ег зи стен ци је, би ће у 
фа зи род не тран сгре си је, му драц у ста њу нео д ра сло сти: соп стве ним тру дом 
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ин фан ти ли зо ван и мар ги на ли зо ван, он ис пи су је ан ти хе рој ску са гу о изопште-
но сти као ра ци о нал ном жи вот ном из бо ру. Као и у слу ча ју Ал ба ха ри је вог 
Лу дви га, Бер нар ди је ва со ба ни је са мо не жна и сет на при ча о по ку ша ју уса-
мље ни ка да ар ти ку ли ше сво је те жње и от кри је сво је ме сто у све ту, већ и 
са ти рич на ски ца со ци јал не стра ти фи ка ци је Ђур ви де ка, гра да у ком су чи-
ста умет ност и пр ља ва по ли ти ка у стал ном су ко бу, кроз ко ји се фор му ли шу 
основ на пи та ња људ ске ег зи стен ци је, пре све га од нос ду хов них вред но сти 
и ма те ри јал них ин те ре са. Бер нар ди је ва со ба ну ди не по но вљи ву сли ку људ-
ске изо ла ци је и умет нич ке са мо до вољ но сти ко ја је пот пу но су прот на ути-
ли тар ној ег зи стен ци ји по сед ни ка по ли тич ке мо ћи и ка пи та ла. Баш као и 
ње гов тво рац, Пиш та је не фор мал ни про по вед ник жи вот них веш ти на ко ји 
не пре ста но ме ња фи ло зо фи ју жи во та и по ку ша ва да за мет не тра го ве на 
ми кро скоп ски ма лом про сто ру. Ре шен да не уче ству је у жи во ту, а ипак под-
ло жан ис ку ше њи ма да се отво ри но вим ис ку стви ма, ре шен да не по се ду је 
ниш та ма те ри јал но а ипак фа сци ни ран ма те ри јал ним пред ме ти ма као што 
су соб на гар ни ту ра и олу пи на ау то мо би ла, Пиш та нам по ка зу је шта су то 
„не ствар не ства ри“ о ко ји ма је пе вао Сло бо дан Тиш ма као му зи чар и пе сник 
из ере но вог та ла са: 

Про сто ром ле те не ствар не ства ри 
Гр ле ме ил’ оста вља ју, оне су увек ту 
У спа ван сам, ал’ осе ћам их 
Сме ју ми се и на бро ду и са бро да 
А ли ја их и не ви дим, 
спре ман сам да се сна ђем 

Ма чем или праћ ком, бо ље опро сти 
У жи вај у сун цу, не маш шан се 
Не ствар не ства ри на но се ра не 
А ли ра не су са свим ла ке 

Ма чем или праћ ком, оне се ша ле 
Не ства р не ства ри 
Не ствар не ства ри 

Про сто ром ле те не ствар не ства ри 
Гр ле ме ил’ оста вља ју, оне су увек ту 
У спа ван сам, ал’ осе ћам их 
Сме ју ми се и на бро ду и са бро да 
А ли ја их и не ви дим,
спре ман сам да се сна ђем.
(Лу на, Не ствар не ства ри)

Не ствар на ствар је у овом слу ча ју на меш тај чи ја је упо треб на вред ност 
све де на на функ ци ју фе ти ша; то је ау то мо бил ко ји, уме сто да бу де тех но лош ки 
изум што омо гу ћа ва кре та ње, по ста је љу ска из ко је се ра ђа ју на ко во но во ја. 
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Пиш та без окле ва ња при сва ја оно ха мле тов ско лу ди ло ко је је ма ње од бо-
ле сти а ви ше од пре тва ра ња: јед на ко као Ха млет, зна да при ро ду ства ри 
од ре ђу је на ше уве ре ње о њи ма, и да се мо же се де ти у ора хо вој љу сци а ипак 
би ти вла дар це лог све та.

У пр вој Тиш ми ној књи зи про зе Urvidek има мно го ре фе рен ци на сти-
хо ве ко је је ау тор от пе вао мно го пре не го што је по стао пи сац (по зна ти стих 
„Тво ја мла дост, тво ја хра брост је та ко див на, та ко ту жна ко ме ди ја“ ци ти ра 
се, при ме ра ра ди, у до ку драм ској при чи Tito in Jazz), а хер ме тич на и иро-
нич на по е зи ја чи ја је про зир ност ви ше не го вар љи ва у пе сма ма Lune и La 
Strade ну ди мо дел за јед на ко вар љи ву про зир ност улан ча них је да на ест при-
ча о не из ле чи вој уса мље но сти ви зи о на ра. За то се Сло бо да но ве при че мо гу 
на зва ти и ле ген да ма: оне при по ве да ју о да ле ком вре ме ну кад је та ко зва на 
умет нич ка са мо свој ност би ла мо гу ћа и до зво ље на. Исти ни за во љу, при су-
ство ра та, ин фла ци је и бом бар до ва ња у Тиш ми ним при ча ма на веш ће на 
по ми сао да се ра ди о се ћа њи ма и за пи си ма чо ве ка ко ји је пре жи вео и пре-
бо лео све тра у ме и гу бит ке. Основ не ни ти у мре жи Urvideka су му зи ка, 
град, нео д ра ста ње (про из вод оног што пи сац на зи ва „то тал на до ко ност“), 
ма три јар хат и књи жев ни свет. При по ве дач ски ци ра сво је мо гу ће би о гра фи-
је, за па њу ју ће слич не јер су све то би о гра фи је су виш них љу ди, љу ди у би-
ци са не ствар ним ства ри ма. Ми сти фи ка ци ја име на љу ди и ули ца не где 
функ ци о ни ше у бе за зле ном ча р шиј ско-анег дот ском ма ни ру, а у не ким тре-
ну ци ма као пли ша ни атак на тра ди ци ју, као кад се по ме не „little-big пе сник“ 
и „ibis-redibis ре во лу ци о нар“ Во скар Дар вин чи. Не ствар не ства ри про га ња-
ју сва ку при чу у Urvideku као упо ран и пре ко по тре бан ви шак. Као да су у 
пи та њу све оне big words ко је су го ни ле при пад ни ке из гу бље не ге не ра ци је 
по сле пр вог свет ског ра та све до Па ри за, до тог хе мин гве јев ског „трај ног 
уз бу ђе ња свих чу ла“: у оба слу ча ја, и Тиш ми ном и Хе мин гве је вом, бо е ми ја 
за ме њу је ма ло гра ђан ску ду ше гуп ку, да ју ћи плу ћи ма да ди шу.

А где у све му то ме би ва ин вен ци ја жен ског ис ку ства у срп ској про зи? 
У овом ра ду ће мо ана ли зи ра ти пр ви ро ман ба ња луч ке пе сни ки ње Та ње 
Сту пар Три фу но вић у ко ме се од „гор ког та ло га ис ку ства“ ко ји су у сво јим 
при ча ма и ро ма ни ма ау тор ке по пут Ју ди те Шал го, Би ља не Јо ва но вић, Је ле не 
Лен голд и Љу би це Ар сић ис ко ри сти ле као по кре тач књи жев не на ра ци је. 
Сва ка при ча о жен ском ис ку ству те ме љи се на кон флик ту и на па ра док су, 
за то што зах те ва ре кон струк ци ју нор ми и прак си са зна ва ња и ту ма че ња. 
Пра ће на стра хом да ће се же ље на уни кат ност ис ку ства из мет ну ти у ба нал-
ност сте ре о ти па, те ма ти ка жен ског увек пр во се би по ста ви пи та ње ре ле вант-
но сти: да ли је ис ку ство жен ског од ра ста ња и са зре ва ња до вољ но ва жно да 
би се о ње му пи са ло? 

Кон фликт те ма ти за ци је жен ског ис ку ства на ста је оту да што ва лид ност 
те те ма ти за ци је не мо же би ти ме ре на па ра ме три ма тра ди ци је – тра ди ци ја 
оску де ва у про миш ља њу жен ских те ма, јер да ни је та ко, Вир џи ни ја Вулф 
не би има ла по тре бу да у окви ру есе ја Соп стве на со ба кре и ра има ги нар ну 
би о гра фи ју Шек спи ро ве се стре. Та је би о гра фи ја мо ра ла на ста ти као фик ци ја 
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за то што је ро ђе ње умет ни це из ду ха Шек спи ро вог вре ме на би ло не мо гу ће. 
Кад се год го во ри о жен ском ис ку ству, не из о став но се мо ра отво ри ти до бро 
зап ти вен ре по зи то ри јум у ком из за то че ниш тва вре ба ју ва жне ин тим не те ме 
ко је не при па да ју „ве ли ким на ра ци ја ма“ ни ти су со ци јал но или исто риј ски 
ре ле вант не; па ра докс жен ске те ма ти ке огле да се у про тив реч ној же љи да 
се при гр ли тра ди ци ја у ко јој ње не ма, и да се мо гућ ност при па да ња ка но ну 
пот пу но по рек не. Књи жев ност жен ских те ма ди ја ло гом не у са гла ше них 
гла со ва раз ре ша ва про тив реч ну по тре бу исто вре ме ног свр ста ва ња и по ри-
ца ња при пад но сти: сва ка ју на ки ња је део све та ко ји не осе ћа као свој дом 
– шта ви ше, она ни са слич ни ма се би не осе ћа бли скост; при пад ност по ро-
ди ци и за јед ни ци зна чи заш ти ту и си гур ност, али уки да сло бо ду и тра га ње; 
од ра ста ње и са зре ва ње су про цес без ко нач но сти, а жи вот под се ћа на па лимп-
сест у ко ји се кон ти ну и ра но упи су ју иден ти те ти и ре ла ци је, без спа со но сног 
од го во ра не ке ко нач не вер зи је.

Не са мо због те ма ти зо ва ња од ра ста ња и зре ло сти, не са мо због твр до-
гла вог на по ра да се ус по ста ви ар ти ку ли са на ве за из ме ђу љу ба ви и са зна ња 
с јед не и ис ку ства и про ла зно сти жи во та са дру ге стра не, Та ња Сту пар Три-
фу но вић се до стој но на до ве зу је на је дан осо бен ток срп ске књи жев не тра ди-
ци је – на ин ти ми стич ки и ис по вед ни по сту пак ко ји кри је му дру и сло је ви ту 
књи жев ну игру узо ри ма, мо де ли ма и се ман тич ким по тен ци ја ли ма. Оба зри-
во и не на ме тљи во а исто вре ме но по тре сно, та стру ја но си при че о ду бо кој 
и не из ле чи вој уса мље но сти, али те при че при ча без па те ти ке и сла ду ња во-
сти, ло ци ра ју ћи их у окру же њу без обе леж ја (а за ко је се ја сно ви ди да ни ти 
је сте рил но ни ти је ап стракт но), ис пре да ју ћи суд би не у про сто ру где су 
по ли ти ка и исто ри ја под су спен зи јом, у све ту са ма ло лич них по да та ка и са 
оскуд ном фак то гра фи јом. 

Мо жда је ипак раз гра ђи ва лач ки бил дун гсро ман Та ње Сту пар Три фу-
но вић о олов но теш ком на сле ђу ма три ли не ар но сти нај це лис ход ни је упо ре-
ди ти са ро ма ном Па да Ава ла Би ља не Јо ва но вић и жан ров ском суб вер зи јом 
ко ју у ње му пре по зна је мо: те ма од ра ста ња ка рак те ри стич на за бил дун гсро-
ман пре та че се у те му от по ра кон стант ној ин фан ти ли за ци ји и мар ги на ли-
за ци ји глав не ју на ки ње; со ци јал на ин те гра ци ја ју на ки ње као иде ја во ди ља 
пи кар ског ро ма на код обе ау тор ке је за ме ње на те мом пси хо лош ке дез ин те-
гра ци је ко ја има ле ко ви та, про све тљу ју ћа свој ства; ка ко фо ни ја при по вед них 
гла со ва и ис ки да ност на ра ци је у ро ма ну Па да Ава ла пре тва ра се у ре ку 
сли ве них жен ских гла со ва у про зи Та ње Сту пар Три фу но вић ко ји ослуш ку-
ју прош лост и игру да ма ра соп стве ног те ла. Са то ви у мај чи ној со би и Па да 
Ава ла мо гу да се чи та ју као ве о ма раз ли чи та из да ња але го ри је о жен ском 
гла су, ко ји си не у цен тру до га ђа ја да би се по том не у мит но из ме стио на 
пе ри фе ри ју. И је дан и дру ги ро ман са зда ни су на кри зи иден ти те та и им пе-
ра ти ву по тра ге, је ди но што код Та ње кри за иден ти те та ни је ге не ра циј ски 
осе ћај ин ди ви ду ал не осу је ће но сти као код Би ља не. У ро ма ну Та ње Сту пар 
и кри за иден ти те та и кри за се ћа ња су је дин стве не, мо но лит не, без вре ме не 
али ни ка ко ап стракт не или дис ло ци ра не.
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Ју на ки ња Би ља не Јо ва но вић са зре ва, као и ју нак Urvideka, у вре ме ну 
ла жне ушуш ка но сти и при вид ног спо ко ја, ко ји сву ње ну емо тив ну енер ги ју 
кон цен три шу на дра му ње ног би ћа. Са те мом мла де же не ко ја тра га за иден-
ти те том и са фор мом ис ки да не на ра ци је ко ја ме ња и фо ка ли за то ра и при-
по ве да ча, и сте пен по у зда но сти и вид од но са пре ма ствар но сти, ово де ло је 
на го ве сти ло ра сло је ни пост мо дер ни су бјект доц ни је срп ске про зе, раз би ја-
ју ћи мо но лит ност ли ка и пре до ча ва ју ћи га као „фраг мент су бјек тив но сти“. 
Је ле на је мо жда ти пи чан пред став ник сво је ле тар гич не ге не ра ци је, ко ја од 
иза зо ва са зре ва ња бе жи у ду бо ку ин фан тил ност стал не аван ту ре а услов на 
оту пе лост са вре ме ног чи та о ца су ко би ће се са услов ном оту ђе нош ћу ју на ка 
се дам де се тих, као што де цен тра ли зо ва ност пост мо дер ног до ба пре ста је да 
по ка зу је раз у ме ва ње за дра ма ти за ци ју ин ди ви ду ал но сти ко ја ка рак те ри ше 
мо дер ни зам. Мо но лит ној сли ци све та у ком је же на осу ђе на на ба лан си ра-
ње из ме ђу под му кло сти и по слуш но сти, ју на ки ње Та ње Сту пар Три фу но вић 
су прот ста вља аван ту ру град ње и раз град ње флу ид ног иден ти те та.

Са то ви у мај чи ној со би мо же да се чи та као исто ри ја бо ле сти на лик 
на ка нон ски, а пост хум но ва ло ри зо ван Жу ти та пет Шар ло те Пер кинс 
Гил ман у ко ме се при ка зу је спи ра ла де пре си је под стак ну та на о ко до брим 
на ме ра ма те ра пе у та; у оба де ла се ју на ки ња бо ри про тив при ти ска око ли не, 
али и са мог па три јар хал ног ко дек са, у же љи да осло бо ди за ро бље ну же ну 
– сво је дру го ја, сво ју мај ку, али исто та ко и сво ју књи жев ну ју на ки њу. Ро-
ман си јер ски пр ве нац Та ње Сту пар Три фу но вић го во ри о не у хва тљи вим 
ам би ва лент но сти ма жен ско-жен ских од но са у ко ји ма иден тич не му ке са зре-
ва ња кре и ра ју дис тан цу и стра ност, и ко је се мо гу ре ши ти ула ском у ту ђи 
текст и ту ђи бол, као што ће се на кра ју ви де ти из ин кор по ри ра них ци та та 
пи са ма Ха не Арент: спас на ших жи во та не на ла зи се у не ком дру гом жи-
во ту, не го увек у тек сту. У бо га тој ар хе тип ској ма три ци че сто ви ђа них али 
све же до жи вље них сим бо ла (вук, мрак, пе ћи на, мо ре, во ће са др ве та, али не 
ја бу ка са зна ња са сво јим са вр ше ним об ли ком, не го жен стве но из ва ја на и 
сен зу ал на круш ка) пре та па се ви ше си ту а ци ја жен ског са зре ва ња: мај чин-
ство, спо зна ја сек су ал но сти, емо тив но са зре ва ње, пси хич ке кри зе, на пу шта-
ње до ма, ства ра ње до ма. По пут ро ма на из жен ске књи жев не исто ри је, До рис 
Ле синг, Сил ви је Плат или пак Љу би це Ар сић и Је ле не Лен голд, пр ве нац Та ње 
Сту пар го во ри о спо зна ји као вр сти бо ла, и о бо лу као на чи ну спо зна је; овај 
ро ман ба ви се од ра ста њем као про це сом гра ђе ња и раз гра ђи ва ња емо тив них 
од но са у ре а ли стич ком про се деу, без по ку ша ја иде а ли за ци је и иде о ло ги за-
ци је жен ске суд би не и род них иден ти те та. Ау тор ка са оча ра ва ју ћом ла ко ћом 
кре и ра ви ше стру ку на ра тив ну пер спек ти ву, ура ња ју ћи у гла со ве ко ји су 
иден тич ни у сво јој раз ли чи то сти, ура ња ју ћи у ите ра тив ну уни кат ност жен-
ског бо ла, отва ра ју ћи стал ну те му жен ског жи во та: су о ча ва се са емо тив ном 
прош лош ћу ко ја и да ље жи ви, пул си ра ју ћи у рит му мо гу ће де струк ци је 
са даш њег спо ко ја. Све сна опо ре те жи не те жен ске бит ке са емо тив ном прош-
лош ћу, бит ке ни кад аде кват но пред ста вље не у ли те ра ту ри за то што су је 
не по врат но за га ди ли ко мер ци јал но-сен ти мен та ли стич ки дис кур си, Та ња 
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Сту пар Три фу но вић ула зи у опре зан али ана ли ти чан, му дар и ме лан хо ли-
чан исто вре ме но, са бе сед нич ки од нос са де ле зов ским зна ци ма љу бо мо ре и 
љу ба ви, са по тре бом за при па да њем као ве чи тим ку ка вич лу ком ко ји се 
при пи су је жен ском иден ти те ту а у ства ри је муш ка про јек ци ја, про ис те кла 
из стра ха од оти ма ња сло бо де.

Ро ман Та ње Сту пар Три фу но вић је књи га сна жних и сло је ви тих сим-
бо ла. „У дје тињ ству се ути сци ути ску ју ду бо ко у чо вје ка, као сто па ло у још 
не ствр дли бе тон. Са да већ оста ју са мо тра го ви бла та ко ји се ла ко спе ру. Ја 
сам одав но по пло чан трг, до вр ше но ше та лиш те уз оба лу, из ли вен тро то ар 
крај це сте и све је очвр сло у ме ни. Ту ђи ко ра ци ви ше ни су ду бо ки тра го ви. 
Прош лост је ку ћа у ко јој за вр ши не ка нео пре зна ми сао, при сје ћа ња при-
тиш ћу као зи до ви пре тр па ни сли ка ма“ (стУпартриФУновић 2014: 10). Сли ка 
бе то на, ути сну тих тра го ва и ше та лиш та крај оба ле при зи ва ју су прот но сти 
фор ми ра ња иден ти те та ко ји мо ра би ти чврст, мо но ли тан и флу ид но сти 
осе ћа ња и ути са ка, ко ји се не пре ста но по ја вљу ју и при ти ска ју чвр сти бе тон 
лич но сти. Ово је са мо на ја ва ар хе тип ских сли ка ко је ће се гра на ти у ро ма-
ну Та ње Сту пар Три фу но вић. Сли ке во де се мно же и отва ра ју мо гућ но сти 
но вих по ре ђе ња и сим бо ла: шкољ ка као жи вот ко ји се отва ра пред же ном 
(„жи вот ко ји од не куд сти же, ко ји по чи ње у гла ва ма дје вој чи ца, се де фаст и 
би јел као уну траш њост мор ске шкољ ке“ (стУпартриФУновић 2014: 10)), 
нео тво ре на шкољ ка чи ји руб по се че прст, да би прст по том био за ро њен у 
мо ре ка ко мај ка не би при ме ти ла по вре ду. Мај ка ко ја над гле да као га леб 
(стУпартриФУновић 2014: 11) исто вре ме но је над зор и ка зна с јед не, и не же-
ље на заш ти та с дру ге стра не. Ро ман Са то ви у мај чи ној со би го во ри о па ра-
док си ма жен ско сти: же на ма је не мо гу ће да по де ле исто вет ност свог ис ку ства, 
страх скри ва ју хлад но ћом и стро гош ћу, ћер ке од ра ста ју не во ље не и раз ли-
чи те да би са сво јим кће ри ма му ко трп ну ус по ста вља ле не на у че ну бли скост. 
И са ма ре че ни ца „мо ја ма ма је нај љеп ша, али ја ни сам на ма му“ (стУпар
триФУновић 2014: 27) све до чи о не у мит ној раз ли чи то сти же на чак и он да 
кад их ује ди њу је исто ис ку ство. Мај ка па жњу по кла ња цве ћу, и за то кћер 
се бе ви ди као „ко ров у ли је пој мај чи ној баш ти“; мај ка пак, у бр зом ка ја њу 
због ра ног бра ка, труд но ћу из јед на ча ва са ко ро вом: „ра сла је у ме ни као 
ко ров“, ре ше на да мр зи сво ју кћер на мај чин ски ле ко вит на чин: „мр зи ћу је 
да не бу де иста ја“ (стУпартриФУновић 2014: 28). Вук ко ји је де сно ве је исто-
вре ме но муш ка рац ра зо ри тељ, оно по зна то бај ко ли ко зло, али и су пер е го 
ко ји опо ми ње да је сва ко од ра ста ње ра ста нак од си гур ног за гр ља ја по зна тих 
нам тра у ма прош ло сти. 

Ро ман Та тја не Сту пар Три фу но вић афир ми ше лир ски сен зи би ли тет 
ко ји се не по ко ле бљи во бо ри да кон флик ти и па ра док си жен ског од ра ста ња 
бу ду ле ги ти ми зо ва ни и ка но ни зо ва ни. Ако су књи жев ност и је зик мо жда 
ипак не ус пеш ни у ре ша ва њу кон флик та и па ра док са, у освеш ћи ва њу кри за 
и оту ђе ња, не тре ба за бо ра ви ти да та се ри ја не у спе ха тво ри исто ри ју књи-
жев но сти. Срп ска про за у свом ау то фик циј ском од ра зу на ди ла зи оно што 
је Хе мин гвеј по ста вио као на че ло сво је по е ти ке, исто вре ме но скром но и 
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ап сурд но екс пан зи о ни стич ки: из маш та ти или осми сли ти на осно ву ис ку ства 
ве чи ти је под сти цај пи сцу, а да ли ће се ње го ве или ње не ам би ци је огра ни-
чи ти на ре ми ни сцен ци ју и анег до ту или ће се пак по тру ди ти да кре и ра 
уни вер за ли стич ки фор мат но ве књи жев не ствар но сти, за ви си од са ме спрем-
но сти на ри зик и аван ту ру. 
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UDC 821.163.41-14.09 Lukić V.

Др Са ња Ј. Па ри по вић Крч мар

МА ДРИ ГА ЛИ ВЕ ЛИ МИ РА ЛУ КИ ЋА*

У ра ду се пр во бит но да је исто ри јат ма дри га ла као стал ног 
об ли ка пе сме ука зи ва њем на две фа зе у ње го вом раз во ју ка рак те-
ри стич не по ди стинк ци ји у об ли ко ва њу, а по том се ана ли зи ра ци-
клус пе са ма у фор ми ма дри га ла Ве ли ми ра Лу ки ћа из ап сек та од но са 
пре ма тра ди ци ји, те ис ти че прожима ње ово га об ли ка са по е ти ком 
и ком по зи ци о ним прин ци пом ха и куа, што у оп хо ђе њу пре ма утвр-
ђе ним об ли ци ма очи ту је мо као осо бе ну нео сим бо ли стич ку по е-
тич ку стра те ги ју. 

Кључ не ре чи: ма дри гал, ре не сан сни об лик, ба рок ни об лик, 
па ро ди ра ње об ли ка, Ве ли мир Лу кић, ха и ку, нео сим бо ли сти.

Ма дри гал (итал. ma dri ga le)1 је стал ни об лик пе сме на стао у ита ли јан-
ској књи жев но сти, пр во бит но на род ног, се о ског по ре кла, ма да је мо гао пре-
но си ти и љу бав не са др жа је. Пе сма је од по чет ка има ла и му зич ку прат њу. 
Пра ви се раз ли ка из ме ђу об ли ка ма дри га ла у 14. ве ку и оних ка сни јих од 
16. ве ка па на да ље, ка ко по фор ми та ко и по ин то на ци ји. Две фа зе у раз во ју 
ма дри га ла од ре ђе не су као ре не сан сне и ба рок не, а при том су ускла ђе не и са 
по е ти ком пе ри о да. Ре ла тив но огра ни че ње фор ме ка рак те ри стич но је за пр ву, 
док је сло бод ни ја фор ма обе ле жи ла дру гу фа зу, иа ко се ино ва ци јом об ли ка 
ни су по ти сну ла ста ра пра ви ла. Оба об ли ка на по ре до су ег зи сти ра ла. 

Ра не об ли ке ма дри га ла у 14. ве ку ме трич ки је утвр дио Фран че ско Пе-
трар ка, та ко да ма дри гал од та да чи не два или три ри мо ва на тер це та у ита-

* Рад је на стао у окви ру про јек та Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње у срп
ској књи жев но сти (број 178005), ко ји се, под ру ко вод ством проф. др Го ра не Ра и че вић, уз 
фи нан сиј ску по др шку Ми ни стар ства про све те и на у ке РС спро во ди на Од се ку за срп ску 
књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

1 По ре кло и са ме ре чи па и пе сме не мо же се пре ци зи ра ти, по сто је раз ли чи та ту ма-
че ња. Сма тра ло се да ма дри гал озна ча ва пе сму ман дра, па су се мо гли упо тре бља ва ти и 
тер ми ни: man dra, man dria, man dri a le, ma dri a le, ma dri ga le. Пр во бит но га де фи ни ше Ан то-
нио да Тем по. О упо тре би оста лих тер ми на ви де ти кaлири 1974: 256–259.
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ли јан ским је да на е стер ци ма (en de ca sil la bi), за ко ји ма сле де је дан или два пар-
но ри мо ва на ку пле та. Схе ма ри мо ва ња овог ре не сан сног ма дри га ла ме ђу тим 
ни је стро го про пи са на, али се ни су ко ри сти ле ви ше од три, че ти ри вр сте 
ри ме. Ти пич на схе ма је оту да би ла abb cdd ee, ма да је у тер це ти ма, ко ји су 
рит мич ко је згро ма дри га ла, мо гла би ти и укр ште на ри ма aba. Чак ни број 
стро фа ни је био огра ни чен, из у зев зах те ва да се не над ма ши ду жи на со не-
та. И у на ред ном ве ку по што ва ће се ова нор ма ко јом ће се нај че шће пре но-
си ти па сто рал ни и љу бав ни са др жај. Иа ко је вре ме ном ма дри гал пре шао у 
све ча ну пе сму, иди лич ност се ни је из гу би ла. 

У 16. и 17. ве ку овој се те ма ти ци при до да ју и при год ни, по ли тич ки, 
са ти рич ни, ша љи ви, по хвал ни, фи ло зоф ски и ре ли ги о зни са др жа ји. Да кле, 
ши рок те мат ски ре ги стар мо ра ла је про пра ти ти и сло бод ни ја фор ма. Оту да 
се пе сме ја вља ју и у астро фич ном об ли ку, без фик сног бро ја сти хо ва (ра спон 
је од 6 до 11 сти хо ва), уво ди се сед ме рац у сло бод ној ком би на ци ји са тра ди-
ци о нал ним ита ли јан ским је да на е стер ци ма, на чин ри мо ва ња још је сло бод-
ни ји, до пу ште но је и уме та ње не ри мо ва них сти хо ва, али се по шту је пар но 
ри мо ва ње у по след њем ди сти ху. Има ју ћи у ви ду сло бо дан по ре дак две вр сте 
сти ха, је да на е стер ца и сед мер ца, од но сно хе те ро ме трич ност ка рак те ри стич-
ну за пе ри од од 16. ве ка па на да ље, да кле за дру гу фа зу раз во ја ма дри га ла, 
тре ба на гла си ти да се у та квој ком би на ци ји кри је, ме ђу оста лим, и по то ња 
по ја ва не ре гу лар них ме трич ких об ли ка.2

Ве ли ку по пу лар ност об лик је сте као и у дру гим европ ским зе мља ма 
пре но се ћи се и у ен гле ску, фран цу ску, шпан ску и не мач ку књи жев ност у 
ба рок ном пе ри о ду. Нај по зна ти ји пи сац ма дри га ла у 16. ве ку је Тор ква то 
Та со. За сло бод ни об лик нај за слу жни ји су би ли Пи је тро Бем по3 и Ђан ба ти ста 
Ма ри но. По пу лар ност се ма дри га лу вра ћа у 19. ве ку. Вра ћа ју ћи се ста рој 
струк ту ри пе сме, та да су ма дри га ле пи са ли Ђо зео Кар ду чи, Се ве ри но Фе-
ра ри, Га бри ел Д’Анун цио и не мач ки пи сци Ј. В. Ге те и Ау густ Пла тен, чи јим 
је по сре до ва њем до спео и у на шу књи жев ност (пре све га ду бро вач ку). У ње му 
се та да оку шао и Са ва Мр каљ (Ма дри гал на Но ву го ди ну), и Алек сан дар Ан-
дрић, ко ји га је и те о риј ски опи сао у За ко ни ма сти хо твор ства, пред го во ру 
сво јих Сти хо тво ре ни ја: „Та ли јан ски вид сти хо тво ре ни ја и зна чи то ли ко, ко-
ли ко па стир ска пе сма. Са др жа ва шест, нај ви ше два на ест вр ста и два, нај-
ви ше три сли ка. Слу жи за опре де ли тељ но чув ство и ти тра ње са њим“ (1863: 
VII). У 20. ве ку ма дри гал је ве о ма за сту пљен и у Ен гле ској и у Аме ри ци.

2 „Стих ма дри га ла је сте је дан од ва жних из во ра европ ске тра ди ци је не ре гу лар них 
ме трич ких об ли ка. (Не тре ба га ме ша ти са сло бод ним сти хом – то су тра ди ци о нал ни, ‘пра-
вил ни’, сти хо ви раз ли чи тих вр ста ко ји се сме њу ју у сло бод ном по рет ку. Њи хо ва не ре гу-
лар ност огле да се у две ком по нен те: раз ли чи ти сти хо ви; не пра вил на ко ре спон ден ци ја)“ 
(грдинић 2007: 122).

3 „By the ti me of its 16th c. re vi val, ho we ver, its me tri cal form had be co me so free that 
Bem bo, him self a com po ser of ma dri gals, wro te that it is bo und by no ru le con cer ning num ber of 
li nes or ar ran ge ment of rhymes. But the last 2 li nes al most al ways rhymed, and ma dri gals sel dom 
ex ce e ded 12 or 13 li nes“ (Prin ce ton encyclo pe dia of po e try and po e tics1974: 471). 
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 Има при ме ра и па ро ди ра ња стал них об ли ка у фор ми ма дри га ла. Опо-
ни ра ју ћи пар на си стич ком кон цеп ту до ка зи ва ња пе снич ког уме ћа и ди сци-
пли но ва ња из ра за, Ста ни слав Ви на вер се тен де ци о зно по и гра вао са иден-
ти фи ка ци о ним еле мен ти ма об ли ка (по пут строф ног рас по ре да, схе ме ри ме, 
по зи ци ја ре френ ских сти хо ва), у ци љу па ро ди ра ња по ет ске прак се ко ја је 
на сто ја ла да стал не об ли ке, сле де ћи по ме ну ти кон цепт, ре ви та ли зу је. Та ко 
у за вр шној це ли ни ви ше дел не пе сме Ве не ци ја слу же ћи се фор мом ма дри-
га ла па ро ди ра мно штво об ли ка (со нет, ма дри гал, стан цу, рон дел, ба ла ду, 
ри тор нел, оду) зу ми ра ју ћи по је ди не ка рак те ри сти ке та квих пе са ма и ин-
тен зив но их ка ри ки ра ју ћи чи ме успе шно до при но си ба на ли за ци ји те мат ског 
ре ги стра при ме ре ног сва ком по на о соб. „Овим ма дри га лом Ви на ве ро ва кри-
тич ка жа о ка кон крет но је фо ку си ра на на да ро ве ‘плач не му зе’, од но сно на 
са др жај и рас по ло же ње ко ји се пре но се по бро ја ним об ли ци ма, на сми са о ну 
кон сте ла ци ју ко ји об лик под ра зу ме ва“ (париповићкрчМар 2015: 472).4

Осим мо гућ но сти да се исме ва на чин пи са ња и идеј но ау то те мат ски 
сро за ва са др жај на ра ван ма дри га ла, по сто ја ле су и сти ли за ци је об ли ка. 
По ја ву ин ди ви ду ал ног сти ли зо ва ња ма дри га ла на ла зи мо у дру гој по ло ви ни 
20. ве ка код пе сни ка чи ја је на ме ра би ла мо дер ни за ци ја тра ди ци јом нор ми-
ра них фор ми. 

По себ но се по пе сма ма у фор ми ма дри га ла из два ја по е та и драм ски 
пи сац Ве ли мир Лу кић, је дан од при пад ни ка гру пе срп ских нео сим бо ли ста. 
Дав но је уо че но да у Лу ки ће вом пе сни штву до ми ни ра ју тра ди ци о нал ни об ли-
ци пе снич ког ка зи ва ња, да „он спа да у ред оних пе сни ка код ко јих до ла зи 
до пло до но сног про жи ма ња кла сич ног и мо дер ног, тра ди ци о нал ног и са вре-
ме ног”, ка ко је то за па зио Ра ки тић (1982: 77), твр де ћи да ње гов пе снич ки 
из раз од ли ку је из ве сна рав но те жа, да је „увек не ка ко био на сре до кра ћи 
из ме ђу кла сич ног и мо де р ног кон цеп та пе ва ња, а ње гов стих че сто је ба-
лан си рао из ме ђу ве за ног и та ко зва ног сло бод ног сти ха“ (1982: 78). 

По је ди не пе сме дру ге Лу ки ће ве збир ке (Ле то, 1956) на слов ним име-
но ва њем ука за ће на утвр ђе ну фор му по ко јој се пе сник из два ја од сво јих 
ге не ра циј ских дру го ва и ис пи сни ка, с об зи ром да се ме ђу број ним со не ти-
ма на ла зе и по не ке пе сме од ре ђе не као ма дри га ли. Да кле, Лу ки ће ва збир ка 
Ле то са др жи јед ну увод ну пе сму – со нет аде кват ног на сло ва (Пре лу ди јум) 
и че ти ри де ла, тач ни је по себ но име но ва не те мат ске це ли не (Име за бо ра ва, 
О двој ни ку, Ма гич но вре ме сна и не ста ја ња и Руб вре ме на). Тре ћи део књи ге 
(Ма гич но вре ме сна и не ста ја ња) је ди ни ни је об је ди њен иден тич ним фор мал-
ним обра сцем, с об зи ром на то да су три пре о ста ла по гла вља ци клу си со не та. 
У тре ћем де лу та со нет на ком пакт ност раз би ја се упли та њем пе са ма ко је су 
по вр сти, а не по утвр ђе ном об ли ку ма дри га ли: Ма дри гал су то на5, Ма дри гал 

4 О Ви на ве ро вом по ет ском кон цеп ту ан ти о бли ка ви де ти париповићкрчМар 2015: 468–483. 
5 Ма дри гал су то на чи не две пр сте на сто ком по но ва не сед мо сти шне стро фе, ри мо ва-

не АbababА CdcdcdC. На и ме, тре ба ука за ти на то да је овој пе сми ка сни је на мет нут дру ги об лик 
и то астро фи чан, а да јој при том пе сник сам ни је дао та кав из глед ни у јед ном свом из да њу. 
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успо ме не6 и Ма дри гал сна7. Све три пе сме су ри мо ва не, по об ли ку дру га чи је 
сти ли зо ва не, раз ли чи тог су оби ма и на пи са не су сло бод ним сти хом. У све 
три пе сме ја сно је при су ство лир ског су бјек та; про ла ма се пе си ми сти чан, 
па чак се мо же ре ћи и еле ги чан тон, гра ди те гоб на ат мос фе ра оту ђе но сти, 
рас тр за но сти, не спо ко ја, ра строј ства, там них слут њи, са свим да ле ко од оног 
па сто рал ног, љу бав ног или ша љи вог са др жа ја нај при ме ре ни јег за ма дри-
га ле као стал ни об лик пе сме.

Де се так го ди на ка сни је Лу кић се озбиљ ни је по за ба вио ма дри га ли ма 
као утвр ђе ним об ли ци ма, об је ди њу ју ћи их чак у је дан по се бан ци клус уну-
тар збир ке Ма дри га ли и дру ге пе сме (1967). Пи са ло се по во дом ове збир ке 
ка ко она до но си пре о крет у пе сни ко вом ства ра лач ком по ступ ку; ка ко се 
Лу кић осло ба ђа хер ме ти зма из пр ве три пе снич ке књи ге (По зив го ди не, 
1954, Ле то, 1956, Чу де сни пре део, 1961), да „је са да оства рио јед ну по све 
ко му ни ка тив ну по е зи ју, кат кад ро ман ти чар ски ин то ни ра ну, не рет ко и сен-
ти мен тал ну, [...]“ (ракитић 1982: 68). При ме ће на је хе те ро ге ност ове збир ке, 
од су ство чвр шће око сни це, „не ма пе сме, или гру пе пе са ма, око чи јих би смо 
од је ка мо гли да тра жи мо еле мен те уну тра шње ко хе зи је књи ге”, твр ди Иван 
В. Ла лић, али и за па жа да чи та ва књи га „спон та но пе ва афир ма ци ју по е зи-
је, као об ли ка жи вље ња“ (1973: 628). 

Збир ка Ма дри га ли и дру ге пе сме има три де ла – Пла ме на све ћа, Ве чер
ње ма гле и Ма дри га ли или за спа ли сат. Већ сам на слов пе снич ке књи ге упу-
ћу је нас на нај бит ни ји део збир ке по пе сни ко вој за ми сли, це ли ну ко ја ва ло-
ри зу је об лик, иа ко је сме ште на на са мом кра ју. Дру ге пе сме, ко је прет хо де 
ма дри га ли ма, фор мал но су хе те ро ге не, ма да се и ме ђу њи ма на ла зи је дан 
стал ни об лик пе сме (има не ко ли ко со не та) и пе сме ге но ло шки ма р ки ра не, 
без об ли ков ног иден ти те та (не ко ли ко ба ла да). Овај сво је вр стан ци клус ма дри-
га ла у срп ској по е зи ји чи не 17 пе са ма – ми ни ја ту ра: Сат, Ви тез лу та ли ца, 
Ле то, Та ма, Снег, Звук, Ро ман са, Та лас, Вук, Ма до на, Леп тир, Си ме три ја, 

Очи то је не ко, ме ња ју ћи јој из глед, ову пе сму иден ти фи ко вао као со нет, па се она ти ме и 
на шла у пр вој срп ској ан то ло ги ји со не та Дра гу ти на Ву ја но ви ћа, уз још три Лу ки ће ва, без 
дво у мље ња, со не та из збир ке Ле то: Не у мор ни фа ун и При сут ност (по след ња и пр ва пе сма 
из ци клу са О двој ни ку), и Осве тље ни вид (тре ћа пе сма ци клу са Име за бо ра ва). Пре ци зно-
сти ра ди, за пе сму Ма дри гал су то на не мо же мо ре ћи ни да је ма дри гал ни да је со нет. 

6 Ма дри гал успо ме не не ма ни ка кве ка рак те ри сти ке ни јед ног од два основ на об ли ка 
ма дри га ла (ре не сан сног и ба рок ног). То је пе сма од шест ше сто сти ха са за вр шним одво је-
ним сти хом. Пре ма шен је оче ки ва ни обим и број сти хо ва ма дри га ла, за тим је при ме њен ве-
ли ки број ри ма с об зи ром да сва ка стро фа но си но ву ри му по схе ми АbcbcА чи не ћи пр сте-
на сту ком по зи ци ју стро фе. Стих ко ји за тва ра пе сму по на вља тре ћи стих по след ње стро фе, 
а не пр ви, чи ме се на кра ју пе сме на ру ша ва кру жно ком по но ва ње. Ов де та ко ђе го во ри мо о 
вр сти пе сме, не о стал ном об ли ку. 

7 Ма дри гал сна је на из ве стан на чин струк тур но бли жи пе трар ки стич ким огра ни че-
њи ма, ма да је осо бе но сти ли зо ван. Пе сма је ис пи са на у пра вил ној ком би на ци ји ди сти ха и 
ка тре на, у окви ру 14 сти хо ва, да кле, по пи та њу ду жи не у скла ду је са со нет ном нор мом. 
Ри ма у свим дис ти си ма је пар на, а у ка тре ни ма укр ште на.



Ла буд, Ре ка, Шкољ ка, Име на и Лист. У по ме ну том при ка зу че твр те Лу ки ће-
ве пе снич ке књи ге, до жи вље не као до ку мент јед не пе снич ке ме не, Ла лић је 
по себ но ак цен то вао ци клус ма дри га ла ко ји је по ње го вом ми шље њу не у јед-
на чен. Кон кре ти зо вао је ко јим пе сма ма је Лу кић по сти гао успех, јер нам се 
ука зу ју „као про на ла зак тра же не фор му ле сми са о но гу сте, бо га то јед но став-
не лир ске ми ни ја ту ре”8, а и оне „ко је се ни су ди гле из над по вр ши не или 
по вр шин ске им пре си је, по не кад љуп ког лир ског за пи са”9 (лалић 1973: 628). 

Свих 17 пе са ма сег мен ти ра не су на два тер це та и за вр шни ди стих, чи ме 
су пот пу но ускла ђе не са тра ди ци о нал ним пе трар ки стич ким об ли ком ма-
дри га ла, док је мо дер ни за ци ја по стиг ну та сло бод ним сти хом и од су ством 
ри ме. Оба ве зан еле ме нат у струк ту ри ове фор ме је упра во за вр шни ди стих 
ко ји на не ки на чин за тва ра за по че ту ми сао у пе сми. Оно што је осо бе но овим 
Лу ки ће вим ма дри га ли ма сва ка ко је, по ред очи те по ен те у дис ти си ма, и 
по на вља ње кључ них мо тив ских ре чи из пр вог тер це та на кра ју пе сме, тј. у 
ди сти ху. Ве ћи на пе са ма за о кру жи ће овим по ступ ком ини ци јал ну ми сао у 
ви ду кон ста та ци је; око две или три ре чи гра ди се овај кра так по ет ски за пис, 
па се чак и оне по на вља ју. 

Шкољ ка

Под се ти ме на та ла се
Ка ко уда ра ју о сте ње
Као ду ша на вра та смр ти.

За тво ре ни смо об ли ци
А у на ма ма ло слу зи и во де,
До вољ но да за па ле се ло ма че љу ба ви.

Под се ћа ју нас та ла си
Што нас го не на оштро сте ње. 

Ле то

Крв пре се че на злат ном стре лом!
Дим што спо ро од ла зи
Хо ћу да слу шам ту жаљ ку бу ба.

Укра си мо је очи све жим ли шћем
Ис пу ни по под не сти хо ви ма
Ле ња ли ра од је ку је у ко ри пла та на.

Кад из ву чеш злат ну стре лу из се бе
За пи ши ту жаљ ку сво је кр ви.

8 По Ла ли ћу су то пе сме: Ле то, Та ма, Та лас, Вук, Ла буд, Ре ка, Шкољ ка...
9 Ту убра ја пе сме: Сат, Снег, Ро ман са, Ма до на...
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Ре ка

Зна ње је тво је на гло.
Ка ко је спор мој дах!
Сур ваш се са пла ни не, ја са ре чи.

Ти сти жеш мо ру
Ја мут ним со ба ма.
Обо је жу ри мо, спо ри бес крај но.

Зна ње што има мо, ис ку ство што нас му чи,
Па да мо пре ко не ба и пре ко ре чи.

(под ву кла С. П. К.)

Пе сник са же то, кон ци зно, са што ма ње ре чи пре но си свој до жи вљај. 
Уо ча ва мо да су сви Лу ки ће ви ма дри га ли елип тич ни, та ко да фак тор ко ји 
об је ди њу је ци клус ни је са мо утвр ђен об лик, не го и на чин струк ту ри ра ња 
сти хо ва, уоб ли че ња ми сли, склон па ра так сич ком од но су. „По сма тра мо ли 
ци клус као сво је вр стан фор мал ни екс пе ри мент”, пи ше Ла лић, „он да сми сао 
екс пе ри мен та ви ди мо у пе сни ко вом на сто ја њу да из раз кон ден зу је, им пулс 
пе сме усме ри у прав цу ко ји уна пред оне мо гу ћа ва хи пер тро фи ју и сти му ли ше 
пре ци зност из ра за“ (1973: 627–628). Упра во се ре дук ци јом и пре ци зно шћу 
из ра за ис ти че не ки су штин ски тре ну так у жи во ту. И при ме њен об лик, из-
дво ји мо пре све га тер це те, и са ма по е ти ка на го ве шта ја не ког тре нут ка или 
ути ска са што ма ње ре чи, при зи ва је дан об лик из дру ге тра ди ци је, ко ји је 
у дру гој по ло ви ни 20. ве ка за сту пљен у срп ској књи жев но сти. Та ко ће нас 
по је ди ни Лу ки ће ви тро сти си не са мо под се ти ти већ и на ве сти на раз ми шља-
ње је ли пе сник пи шу ћи ма дри га ле био ин спи ри сан по е ти ком и ком по зи-
ци о ним прин ци пом кон тра пунк ти ра ња ха и куа. На тра гу по е тич ке прет по-
став ке нео сим бо ли стич ких пе сни ка, што је и Лу ки ћев по е то ло шки пред знак, 
да се но ва по е ти ка не ли ша ва ар ти стич ких до стиг ну ћа ста ри јих ли те рар них 
ис пи сни ка и да је пред у слов ства ра ња сва ка ко уко ре ње ност пре све га у на-
ци о нал ном те ре ну, од но сно осврт на до ма ћу тра ди ци ју и кул ту ру, при зи-
ва ње по ду дар но сти са ха и ку по е зи јом асо ци ја тив но се лек ту је ства ра лач ко 
ис ку ство прет ход ни ка по пут Ми о дра га Па вло ви ћа. Прин цип фраг мен тар не 
струк ту ре из ра за, све де ност на функ ци о нал ну кон крет ност је зич ких од се-
ча ка, под се ти мо, уо чи ли смо и у тро сти си ма ис пе ва ној гру пи пе са ма ње го ве 
пр ве збир ке 87 пе са ма.10

Пр ва пе сма Лу ки ће вог ци клу са Ма дри га ли или за спа ли сат отва ра ово 
су сти ца ње два об ли ка: 

10 У дру гом де лу исте збир ке Па вло вић је ис пе вао и низ ма дри га ла тра ди ци о нал но 
сег мен ти ра них: Мај ски ма дри гал, Зим ски ма дри гал, Ри бар ски ма дри гал и Ма дри га ли за 
њу I–VII. О спе ци фич но сти ма фор ма ли за ци је ра них пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа ви де ти 
париповић 2010: 353–366.
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Сат

Је се ње ли шће!
Од ла зе ма гле.
Во да не где не чуј но те че.

Сат из би ја
Под не у си вом,
Че каш су тон.

До ла зи је се ње ли шће
Ни шта ни ку да те че.

За тим, при ме ра ра ди, по шту ју ћи и на да ље нео п ход но при су ство лек-
се ме ко ја од ре ђу је или су ге ри ше го ди шње до ба, осли ка ва се тре ну так и 
пр вим тер це том пе сме Снег („Бе ло са зве жђе! / Скло пље не очи, / Све те у 
па пер ју.”) и тер це ти ма пе сме Лист („Све тво је леб де ње / Све мо је жи вље ње 
/ Та ква иста пра ши на но си. // Бро ји мо да не / Че ка мо је се ни / Све су нам 
сен ке по ста ле ду ге.”) У европ ској тра ди ци ји чи та ња ха и куа не ће се из бе ћи 
фи гу ра тив ност теу зна че њу по је ди них од се ча ка нај че шће учи та ва мо прин-
ци пе жи вље ња (узми мо за при мер сти хо ве пе сме Си ме три ја: „До зво ље но 
са ња ре ње / Тач на ме ра уз да ха / Ето пу чи не да на.”) и пр о бле ма ти зо ва ње 
ње го ве свр хо ви то сти. Та ко се по то ња тврд ња нај бо ље ислу стру је пе смом 
Ла буд, ко ја ко ре спон ди ра не са мо са по е ти ком и об ли ком ха и куа, ре ци мо 
сво јим пр вим тер це том, не го алу ди ра и на исто и ме ну пе сму Сте фа на Ма-
лар меа, са ко јом оства ру је спе ци фи чан ди ја лог, при зи ва ју ћи соп стве ним 
из ра зом, исту сим бо лич ну сли ку пе сни ка, са ме по е зи је, сми сла пе ва ња, као 
и сли ку сва ко дне ви це, све та ко ји ло ми сва ку ду хов ност, за мр за ва и по ти ре 
сва ку за ми сао: 

Ла буд

За ле ђе на во до
Ду га бе ли но зи ме:
Се бич ни над на ма ме сец.

Хо ћеш ли пе ва ти о свом уми ра њу
Зар су ре чи о љу ба ви ис кре ни је?
Зим ска ноћ, си та и глу ва!

Во де за мр зну те, све те сле ђе ни, ви сто ји те
Уза луд мо ја кри ла!...

По ме ну то су сти ца ње об ли ка ма дри га ла и ха и куа у Лу ки ће вом пе сни-
штву уте ме ље но је по е тич ким кон цеп том та да шњег пе снич ког на ра шта ја, 
ко ји је, по се жу ћи за утвр ђе ним пе снич ким об ли ци ма,сво јим по ступ ци ма 



на до ме стио не ка да шње на чи не струк ту ри ра ња пе сме, об но вио фор мал не 
стан дар де, па су њи хо ве по ет ске тво ре ви не, у ства ри, но ви об ли ци из ра жа-
ва ња. Оту да их че сто име ну је мо као пе сни ке ко ји су об на вља ли и мо дер-
ни зо ва ли тра ди ци ју, а ти ме на чи ни ли и по ма ке на раз вој ној ли ни ји срп ске 
по е зи је. Ства ра ју ћи пе сме са ком би на ци јом ка рак те ри сти ка спе ци фич ним 
за раз ли чи те об ли ке и об ли ке раз ли чи тог по ре кла, из ве сне пре ла зне фор ме 
или ме ша ви не фор ми, ду пли ра ју ћи упо тре бу стал них об ли ка, од но сно уме-
ћу ћи је дан у дру ги, ак ту а ли зо ва ли су пи та ња ути ца ја ко ји об ли ци вр ше 
јед ни на дру ге, као и ши ре ња зна чењ ског сло ја с об зи ром на њи хо во раз ли-
чи то бре ме (дру га чи ја ге не за, пра ви ла, се ман ти ка), по твр ђу ју ћи склад ност 
са на че лом пост мо дер ни зма при сут ним у по е тич ким стра те ги ја ма срп ских 
нео сим бо ли ста. Ко ли ко је ма дри га ли ма Лу кић био под окри љем тра ди ци-
је, то ли ко је дру гим фре квент ни јим об ли ком – со не том, на ла зе ћи мно ге 
ње го ве осо би не као пло до твор не и ин спи ра тив не за по и гра ва ње об ли ков ним 
ка но ном, ме ђу свим пе сни ци ма ове ге не ра ци је по ка зао нај ви ше сме ло сти у 
мо дер ном при сту пу об ли ко ва ња, да ју ћи ве ли ки до при нос по и ма њу и при-
хва та њу об ли ков ног ди на ми зма, те склад ног оби та ва ња оп сер ва ци ја у до зи 
по ме ри по ет ског да ха, а опет у из тра ди ци је пре у зе том ра му.
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MA DRI GALS OF VE LI MIR LU KIĆ

S u m  m a r y

In di vi dual styli za tion of ma dri gals in Ser bian li te ra tu re first ap pe a red in the se cond 
half of the 20th cen tury in po ets who se in ten tion was mo der ni za tion of forms stan dar-
di zed by tra di tion. Po et and playwright Ve li mir Lu kić, one of the mem bers of the Ser bian 
neo symbo list gro up, stands out in the use of po ems in the form of the ma dri gal. In the 
col lec tion en ti tled Ma dri gals and Ot her Po ems (1967), the re are 17 po ems – mi ni a tu res 
co njo i ned in to the cycle Ma dri gals or the sle e ping ho ur, har mo ni zed with the tra di ti o nal 
Pe trar chan ma dri gal form. All ma dri gals of Lu kić are el lip ti cal, so the fac tor that uni tes 
the cycle is not only a de ter mi ned form, but al so a way of struc tu ring ver ses, sha ping 
tho ughts, in cli ned to pa ra ta xic re la tion. The ap plied form, ter cets pri ma rily, and the very 
po e tics of hin ting a mo ment or an im pres sion with as few words as pos si ble, in di ca tes 
the over lap ping of this form with po e tics and com po si ti o nal prin ci ple of ha i ku, which 
we re cog ni ze as a cha rac te ri stic neo symbo list po e tic stra tegy when de a ling with de ter-
mi ned forms.
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UDC 821.163.41-2.09 Pavić M.

Мср Је ле на Ђ. Ма ри ће вић

ПО ГЛЕД НА ПА ВИ ЋЕ ВЕ ДРА МЕ КРОЗ АРИ СТО ТЕ ЛОВ ДУР БИН:  
БА РОК У ДРА МА МА МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА*

По све је по зна то да је за Ми ло ра да Па ви ћа ба рок – као епо ха 
и као стил ска фор ма ци ја, ва жан не са мо као пред мет на уч них пре-
о ку па ци ја (уп. Пеј чић 2010: 191–217), већ и као не ис црп но вре ло 
на дах ну ћа за умет нич ка оства ре ња, о че му је Па вић да вао и ау то-
по е тич ке на го ве шта је (уп. павић 1986: 1–9). Циљ овог ра да је да 
ис тра жи, ис пи та и дâ не ке од мо гу ћих од го во ра на пи та ње – у ко јој 
ме ри, на ко ји на чин и у ка квој функ ци ји се „ба рок но“ пре по зна је 
у Па ви ће вим дра ма ма – За у век и дан ви ше (1993), Кре вет за тро је 
(2002), Ста кле ни пуж (2002) и Свад ба у ку па ти лу (2005). 

Кључ не ре чи: Ми ло рад Па вић, дра ма, „дра ма у дра ми“, ба рок, 
ре кви зи ти.

Ако ка же мо – Ари сто тел, по ми сли мо – По е ти ка, Ре то ри ка, Ме та фи
зи ка, О ду ши, О пе снич ком уме ћу... Ако ка же мо – Ари сто тел, ба рок – по ми-
сли мо на Те за у ров трак тат Ари сто те лов дур бин (1670).1 Ако, нај по сле, ка же мо 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње у срп
ској књи жев но сти (178005), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке, про све те и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 „По ред ча сов ни ка, ша ха, огле да ла, дур бин је је дан од ти пич но ба рок них пред ме та 
у ко ји ма ба рок ‘жи ви сво ју ствар ност’: он уве ли ча ва ју ћи ре ла ти ви зи ра про стор ме ња ју ћи 
са мо пер цеп ци ју по сма тра ча, крх ке и не у глед не је струк ту ре, а пред ста вља та ко ве ли чан-
стве но до стиг ну ће људ ског ума“ (зоговић 2007: 33). Узи ма ју ћи Ари сто те лов дур бин за 
ба рок ну при зму са гле да ва ња Па ви ће вих дра ма има мо на уму и јед ну кон крет ну си ту а ци ју 
по ко јој се и у по зо ри шту гле да ла пред ста ва кроз мо нокл, дво глед, па и дур бин. Ари сто те лов 
дур бин, да кле, за овај рад зна чи ствар ре цеп ци је чи та о ца (по зо ри шне пу бли ке), али и све 
по тен ци јал не тач ке гле ди шта (у на шем слу ча ју ба рок ног). Алек сан дар Пеј чић је, ина че, 
сво јом сту ди јом Драм ски реч ник Ми ло ра да Па ви ћа (три ин тер ак тив не дра ме + ве се ла 
игра) упу тио не са мо на „еп ске тач ке гле ди шта ли ко ва“ (уп. пејчић 2011: 185–186), већ и на 
спе ци фич ну/е „фо ка ли за ци ју/е“ (уп. пејчић 2011: 193–195).
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– Ари сто тел, ба рок, Па вић – ми сли мо на рад ко ји пи ше мо – По глед на Па
ви ће ве дра ме кроз Ари сто те лов дур бин.

„При хва та ње и сла вље ње дур би на мо же мо ту ма чи ти као по ка за тељ 
‘мо дер не све сти екс пе ри мен та то ра’, да кле, но вог на уч ни ка ко ји ви ше 
не ће да се осла ња на за у век да те исти не кла сич них, узо ри тих ау то ра, 
већ ис тра жу је и ег закт но про ве ра ва. По Те за у ро вим ре чи ма та спра ва 
је омо гу ћи ла људ ском ви ду да ‘кроз шу пљу цев’, ‘уз по моћ два оп тич ка 
огле дал ца, го то во два ста кле на кри ла’, до спе дон де ‘где пти ца не до се же’ 
[...] Те за у ро за кљу чу је да је то по ка за тељ ко ли ко је свет оста рио ‘кад су 
му по треб не то ли ке на о ча ре ти не кроз ко је се да ле ко ви ди’“ (зоговић 
2007: 48). 

Узи ма ју ћи дур бин за ме та фо ру, ко ја тре ба да нам по ста не сво је вр сни 
„про зор“2 у све то ве Па ви ће вих дра ма, чи ни мо то и због рас ко ра ка из ме ђу 
вре мен ских окви ра у струк ту ри де ла; што је нај и зра же ни је у дра ми Ста кле
ни пуж, бу ду ћи да се ра чу на на вре мен ски (кар мич ки) јаз из ме ђу вре ме на 
древ них фа ра о на и са вре ме ног тре нут ка, у ко ји је укло пље на и „дра ма у 
дра ми“ – ба рок ни вер теп. „Екс пе ри мен та тор“ ни је, сто га, са мо „мо дер на 
свест“ Ми ло ра да Па ви ћа, ко ји је 1999. го ди не об ја вио нај пре ин тер нет при чу 
Ста кле ни пуж,3 (а за тим и исто и ме ну дра му), већ и овај рад то на сто ји да 
по ста не сво јим стре мље њи ма у скри ве не ми крос фе ре књи жев ног де ла.

Ми ло рад Па вић не го вао је по се бан од нос пре ма ре че ни ци (би ло да је 
пи сао по е зи ју, про зу или дра ме). Ево ка ко га он об ја шња ва:

„Чи та ју ћи ста ре срп ске бе сед ни ке из XVI II ве ка, схва тио сам да 
њи хо ва оми ли тич ка спре ма ни кад не гу би из ви да да је реч о усме ном 
са оп шта ва њу и ње го вим за ко ни то сти ма. Али не о усме ном са оп шта ва њу 
кла си ци стич ке ре то ри ке, не го упра во ба рок не оми ли ти ке. Сред ства за 
по бу ђи ва ње па жње ов де су, при ме ри це, не у по ре ди во сло бод ни је ко ри-
шће на не го што је слу чај у кла си ци зму […] ко про чи та јед ну ре че ни цу, 
не мо же не про чи та ти сле де ћу“ (павић 1986: 3). 

Оту да је и стил пи са ња и из раз Ми ло ра да Па ви ћа та ко „ко ке тљив“, „за-
во дљив“; оту да – не ма пре ки да код чи та о ца у за ми шља њу има ги на тив них 

2 Ва са Пав ко вић је сво ју књи гу есе ја (у ко јој је и је дан по све ћен Па ви ће вој про зи) на звао 
вр ло симп то ма тич но – По глед кроз про зу (2006), ста вља ју ћи на зна ку у увод ном тек сту да 
онај чи та лац ко ји чи та ју ћи на слов ње го ве књи ге ни је по ми слио на „про зор“, нај бо ље да 
књи гу и не чи та. С дру ге стра не, вр ло је ин те ре сан тан есеј Ива на Не гри шор ца – Про зор љи во 
око Ми ло ра да Па ви ћа (2010: 75–85), а по себ но ово суп тил но од ре ђе ње – про зор љи во; ко је 
алу ди ра на по глед у раз ли чи те све то ве (има ги нар не и ствар не), али и њи хо во ме ђу соб но 
пре ла ма ње, а на да све, мо же да се укло пи у пер спек ти ве „Ари сто те ло вог дур би на“. 

3 Прет пра знич ка по вест – Ста кле ни пуж, пи са на је ју ла 1998. го ди не у Бе о гра ду. Ин-
тер нет при ча мо же се у елек трон ском ви ду (што зна чи на пра ви, аде ква тан на чин) про чи-
та ти на сле де ћој адре си: http://www.rast ko.rs/knji zev nost/pa vic/pu z/in dex.html (при сту пље но: 
29. ма ја 2013).



све то ва књи жев ног де ла. И још јед ном – оту да – ства ра се ути сак о пи сцу, 
Ми ло ра ду Па ви ћу, као глум цу са „злат ном мин ђу шом са дра гим ка ме ном 
сар ди јем“ (павић 1970: 82) у уху,4 ко ји је по пут Шек спи ра, и ко ји за ми шља 
сво ју чи та лач ку и по зо ри шну пу бли ку и го во ри им сво је де ло. Ста ни сла ва 
Ви на ве ра је не ко ли ко да на „ви ја ла“ го ле ма, окру гла мин ђу ша са Шек спи-
ро вог пор тре та, ко ме су очи би ле „сјај не, бле шта ве и ис пи тљи ве“ и у чи јој је 
мин ђу ши ви део не са мо Шек спи ро ву ду шу, већ и ау тен ти чан вид умет нич ког 
„ис по ља ва ња“ (уп. винавер 2012: 226).

У ре цеп циј ском сми слу, ово по ста је од не про цењи ве ва жно сти. Мин-
ђу ша, на и ме, о ко јој је реч, њен сјај, звец ка ње, чак и дра ги ка мен, има ју 
уло гу упра во по бу ђи ва ња ма ште код пу бли ке, по го то ву у до ба ба ро ка (17. 
и 18. век), ка да се го во ри не пи сме ној пу бли ци, тј. чи та о цу-про сја ку (павић 
1970: 82). Чак и да до ђе до не ра зу ме ва ња оног што из го ва ра бе сед ник или 
глу мац, „чи та лац-про сјак“ мо же ин ту и тив но на слу ти ти сми сао, упра во 
за то што му је има ги на ци ја под стак ну та „тај ном злат не мин ђу ше“. На ова-
кву ми са о ну пу та њу упу тио нас је, осим Ста ни сла ва Ви на ве ра, још је дан 
аван гард ни пи сац, кри ти чар и есе ји ста – То дор Ма ној ло вић. У зна чај ном 
ма ни фе сту, под на сло вом Ин ту и тив на ли ри ка,5 Ма ној ло вић по ми ње хи је-
ро гли фе као нај са вр ше ни ји тип и при мер умет нич ког де ла: „она се са сто је 
из јед не из ве сне ко ли чи не сим бо ла, сли ка ра зних пред ме та и жи вих би ћа, 
што већ као та кви, сво јим об ли ци ма и бо ја ма, го де очи ма и ма шти“, а ко ји 
су „не ра зу мљи ви“, хер ме тич ни за не у пу ће не, а под сти цај за умо ве „ви ше 
ду хов не по тен ци је“ (2000: 54). 

Ре кви зи ти, пред ме ти ко ји се ко ри сте на сце ни, ко сти ми (у ин ту и тив ној 
ре жи ји у ко сти му је мо гућ но ви де ти ду шу; уп. Младеновић 2000: 73) сто га 
до би ја ју на зна ча ју. „Кључ на је уло га пред ме та у рад њи ових [мисли се на 
пред ме те и за пле те свих Па ви ће вих драма] за пле та (те ле фон, упа љач, пуж, 
пан та ло не, бун да, пи штољ, ћуп)“ (пејчић 2011: 188). Ме ђу пред ме ти ма, из-
дво ји ли би смо не ке по вла шће не, оне о би че не6 пред ме те – упа љач, ста кле ни 
пуж (све ћа) у дра ми Ста кле ни пуж, те пан та ло не од је ле но ве ко же у Свад би 
у ку па ти лу.

1. Упаљач. Упа љач је, на и ме, оне о би чен ти ме што сво јим свој ством: 
„Ако ме три пу та за ре дом кре снеш, оства ри ће ти се же ља“ (павић 2004: 
232) ин тер тек сту ал но упу ћу је на при по вет ку Иве Ан дри ћа Ле то ва ње на 
ју гу (1959): „Оби ла зи ла је пар ко ве и шу мар ке из над ва ро ши це. Не ко ли ко 

4 Злат ну мин ђу шу са дра гим ка ме ном сар ди јем по ми ње Га врил Сте фа но вић Вен цло-
вић у сво јим бе се да ма. Ра ди се о тзв. „му дро сти слу ша ња“ (уп. павић 1970: 82).

5 Без ма њег зна ча ја је и про грам ски текст Ран ка Мла де но ви ћа – Ин ту и тив на ре жи ја 
(2000: 72–74). 

6 Оне о би ча ва ње или за чуд ност (me ra vi glia), по ред ин ге ни ју ма (in geg no), оштро у мља 
(acu men, ar gu tez za, ar gu zia, acu tez za) и кон че та (con cet to), чи не су шти ну ба рок не по е ти ке 
(уп. зоговић 2007: 16). 
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пу та се вра ћа ла ку ћи и пе ла уз сте пе ни це, на сто је ћи да у се би рас па ли на ду 
(Фред? Фред!?), као што чо век по тре ћи пут по ку ша ва да укре ше упа љач“ 
(андрић 1981: 247). На кон три по ку ша ја да „рас па ли на ду“ Ал фре до ва су-
пру га оста ла је без но вих оки да ча за про на ла зак му жа (он је бес по врат но, 
фан та стич но не стао). По сле три без у спе шна кре са ња Па ви ће вог упа ља ча, 
ме ђу тим, до шло би до екс пло зи је (у пр вом чи ну, пр ви пут), ко ја раз но си 
стан, Да ви да и Де вој ку (ин кар на ци је ар хи тек те Сен му та и фа ра он ке Хат-
чеп сут). Но, Ми ло рад Па вић се по ста рао да се у чи та о цу (пу бли ци) на кон 
три кре са ња, без об зи ра на крај пр вог чи на, пр ви пут, „рас па ли на да“, те 
оту да мо ти ва ци ја за пи са ње и из во ђе ње пр вог чи на, дру ги пут, ко ји се за-
вр ша ва во ђе њем љу ба ви Де вој ке и Да ви да. 

2. стакленипУж. Ста кле ни пуж, на да ље, је сте укра сна све ћа, али та-
ко ђе пред ста вља екс пло зив ну опа сност: же на је на су ла „сре бр ни екс пло-
зив ни прах из бо чи це у пу жа [...] са да је то бом ба, а не све ћа“ (павић 2004: 
223). Овим од ре ђе њем не дво сми сле но се ука зу је на исто род ност упа ља ча и 
укра сне све ће и њи хо ву ме ђу соб ну ра зор ну усло вље ност. Чи ни се да је упа љач 
двој ник ста кле ног пу жа или обрат но. Жан Ру се је у сво јој сту ди ји Књи жев
ност ба рок ног до ба у Фран цу ској, по све тио по гла вље про бле му двој ни ка: 
Двој ни ци и удва ја ња (1998: 62–66), с тим да се код Па ви ћа ра ди о удва ја њу 
пред ме та, а не ли ко ва; но, прин цип је, сва ка ко бли зак. „Јед на од ме та мор-
фо за ко је су би ле у упо тре би у па сто ра ли упра во је ме та мор фо за на осно ву 
слич но сти [...] ли це се по де ша ва пре ма ма ски [свећа пре ма упа ља чу или 
обратно], ствар ност по при ма об лик об ма не, – дру гим ре чи ма, ов де се до га ђа 
оно што се до га ђа у ба рок ној ар хи тек ту ри: струк ту ра се пот чи ња ва де ко ру 
[па и струк ту ра дра ме пот чи ње на је де ко ру – укра сној све ћи у об ли ку ста-
кле ног пу жа по ко јој дра ма но си име] [...] ка да исти лик исто вре ме но игра 
две уло ге, он је та да соп стве ни двој ник, он је је дан иа ко из гле да да по сто је 
дво ји ца [експ лозија је јед на, иа ко и упа љач и све ћа мо гу да експлодирају]“ 
(рУсе 1998: 65). 

3. панталонеодјеленовекоже. Пан та ло не од је ле но ве ко же, на да ље, 
ука зу ју на још јед но мо гу ће ба рок но по и гра ва ње са ре кви зи ти ма. Ра ди се, 
за пра во, о пре о бра жа ји ма. Пр ви део Ру се о ве књи ге, на сло вљен је, ина че – 
Од ме та мор фо зе до пре ру ша ва ња; с тим да опет има мо слу чај са пред ме-
ти ма, а не ли ци ма. Чак ши ре од је ле но ве ко же, тре ба да по ста ну ци пе ли це 
од је ле но ве ко же и це ла Па ви ће ва „ве се ла игра“ мо ти ви са на је овим, та ко-
ре ћи, де ко ром. Го во ре ћи о „ве ли ком му шком уду од ро зе ка у чу ка“, ко га 
на зи ва „Алек сан дар Ве ли ки“, а укра ла га је од тет ка Иси до ре, го спо ђи ца 
Вер ко њи с уз да хом ис ти че тет ки не „пре див не ци пе ли це од је лен ске ко же у 
ко ји ма се вен ча ла“ (павић 2005: 21). Ето мо ти ва ци је да укра де Ju li u su Le nau, 
над ни ча ру, чак ши ре од је ле но ве ко же, не би ли оства ри ла сан о пре див ним 
ци пе ли ца ма. Око укра де них пан та ло на спро ве де но је и су ђе ње и све је на-
из глед, по зи ци о ни ра но у од но су на над ни ча рев ко мад гар де ро бе. Ме ђу тим, 
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ствар ност је ту по при ми ла об лик об ма не, а чи та о ци и гле да о ци све сни су 
да је ствар кра ђе са мо оп се на и при кри ва ње ствар них мо ти ва, ко ји би у овом 
слу ча ју би ли про бле ми љу бав не и хо мо сек су ал не при ро де. 

4. виоладагаМБа. По ред ова три ре кви зи та, скре ну ли би смо па жњу на 
још је дан, не ма ње ва жан, но, пред мет ко ји вре ди по себ но ис та ћи због сво-
је је дин стве но сти – сви рао се у до ба ба ро ка, а пре те ча је ви о лон че ла. Ра ди 
се, на и ме, о ин стру мен ту – ви о ла да гам ба, ко ји сви ра Ка ли на (и гр ли по пут 
ка квог љу бав ни ка), у дра ми За у век и дан ви ше (уп. павић 2004: 51). За што 
би ви о ла да гам ба би ла зна чај на за ову дра му Ми ло ра да Па ви ћа, и да ли је 
за и ста нео п хо дан пред мет на сце ни? Ре кло би се да је сте, бу ду ћи да ре ша ва 
пи та ње сцен ске му зи ке са јед не стра не, до ча ра ва ба рок ни ам би јент из ко јег 
из ра ња лик Ка ли не, а са дру ге стра не се ман тич ки је обо је на: „Део свих ком-
по не на та људ ског ду ха је ба рок на му зи ка – ма ште и ин вен ци је, ин те лек та 
и сна жне во ље, по зна ва ња ства ра лач ке тех ни ке“ (плавШа 1981: 55). Ка ли на 
гр ли свој ин стру мент као да јој је љу бав ник и из ри че му сво ју же љу за свад-
бом и љу ба вљу; та ко му из ра жа ва све са др жа је и зна че ња сво је ду ше и ду ха, 
ко ји се он да пре о бра жа ва ју у зву ке, и го во ре кроз ви о лу да гам бу. 

Му зич ка под ло га бит на је ком по нен та за ана ли зи ра ње Па ви ће вих дра-
ма. Не тре ба пре не брег ну ти ни по да так да је пи сац Ха зар ског реч ни ка сту-
ди рао му зи ку: 

„Био сам пи сац, исто ри чар књи жев но сти, пре во ди лац, али сам 
исто вре ме но сту ди рао му зи ку [...] Био сам на шко ли при Му зич кој ака-
де ми ји код Ми ла на Ди ми три је ви ћа на со ли стич ком од се ку, знао на па мет 
већ Бру хов кон церт за ви о ли ну и ор ке стар ко ји по ми њем у Ха зар ском 
реч ни ку“ (ШоМло 1991: 17). 

5. стрУктУраФУге. Ва ља ра чу на ти са овим по да ци ма ка да го во ри мо о 
дра ми Ста кле ни пуж. Усу ди ли би смо се да да мо пред лог за јед ну сме лу 
ана ло ги ју, ко ја се ти че по ступ ка по на вља ња и ва ри ра ња, а об ја шња ва јед ним 
де лом и због че га је пр ви чин од и гран два пу та. Ова ква струк ту ра за пра во 
под се ћа на струк ту ру фу ге, ко ја је из ра зи то не го ва на у до ба ба ро ка. Фу га 
се са сто ји из три од се ка: екс по зи ци је, раз вој ног де ла и за вр шног од се ка. Уме-
сто екс по зи ци је, Па вић да је кра так увод у дра му у ви ду упут ста ва у све-
тлост не и му зич ке ефек те (павић 2004: 214); раз вој ни део (пр ви чин – пр ви 
и дру ги пут) је сте као и код фу ге где „ком по зи тор ци ти ра те му у ра зним то-
на ли те ти ма, мо же да и ма ло про ме ни, ва ри ра, да ими ти ра (stre to)“ (плавШа 
1981: 71–72), с том бит ном раз ли ком што би код Па ви ћа за вр шни од сек био 
са др жан у раз вој ном де лу, бу ду ћи да се крај пр вог чи на пр ви пут бит но 
раз ли ку је од за вр шет ка пр вог чи на дру ги пут. 

„Нај ве ћи мај сто ри ба рок не фу ге би ли су Јо хан Се ба сти јан Бах и Герг 
Фри дрих Хендл“ (плавШа 1981: 77). У овом тре нут ку ва жно нам је да по ме-
не мо Ба ха и оно што је Ри хард Ваг нер ре као о ње му: „Ба хов го вор сто ји у 



од но су на го вор Мо цар та или чак Бе то ве на као еги пат ска сфин га пре ма 
грч ком људ ском ки пу: као што се сфин га са људ ским ли ком про би ја из жи-
во тињ ског те ла, та ко и Ба хо ва пле ме ни та гла ва на сто ји да се осло бо ди пе-
ри ке“ (пре ма плавШа 1981: 84). Не слу чај но и ли ца дра ме Ста кле ни пуж, 
на сто је да се по пут сфин ге осло бо де са да шњих ин ка р на ци ја, „пе ри ка“, не би 
ли до шли до сво је пр во бит не – ка да су би ли: гра ди тељ Сен мут и фа ра он ка 
Хат чеп сут ко ји су се во ле ли, мо жда баш за то што и „му зич ки ефек ти пра те 
њи хо ве по ступ ке“ (павић 2004: 214) и сме ште ни су у им пли цит ну струк ту ру 
не ка кве „драм ске фу ге“, „Ба хо вог го во ра“ кроз Па ви ћа. 

6. вреМедревнихФараона. Укот вље ност ду ша Да ви да и Де вој ке у вре-
ме древ них фа ра о на, у дра ми Ста кле ни пуж, ин тер тек сту ал но при зи ва бар 
још два књи жев на де ла: пе сму Ми на дир Ла зе Ко сти ћа и при по вет ку При ча 
о му ми ји Ста ни сла ва Кра ко ва, ства ра ју ћи та ко јед ну, на зо ви мо то – ста ро-
е ги пат ску трип ти хон-ми ни ја ту ру књи жев них ро до ва – ли ри ке, епи ке и дра-
ме. Да украт ко обра зло жи мо: Ми на дир је био гра ди тељ, по пут Сен му та и 
за љу бљен у фа ра о но ву кћер Ва ла ди лу, као Сен мут у Хат чеп сут, а древ ни 
жи во ти у оба слу ча ја за вр ше ни су смр ћу: 

„Ва ја о ца Ми на ди ра, / што ла би ринт кра љу зи да, / де ће кра љу с 
ћер ком сво јом / по сле смр ти да по чи ва [...] Уз драхнô је Ми на ди ре, / За нео 
се, као да сни ва, / мр твог слу ге при хва ти ше / ва ја о ца Ми на ди ра [...] Ка ко 
га је жељ на би ла / ду ша јој је из ле ти ла, / а оста де бе ло те ло, / оста мр тва 
Ва ла ди ла [...] Ис пи са ше љу бав њих ну / на по кро ву од па пи ра, / не ма 
та кве при по ве сти / од Ин ду са па до Ни ла“ (костић 1975: 186–190). 

На кон уби ства Сен мут и Хат чеп сут оста ло им је чуд но ва то се ћа ње 
(ин ту и ци ја, de ja vu) на љу бав из про шлог жи во та: „ДА ВИД: Да, ја сам ар хи-
тек та. Кроз гра ђе ви не ко је во лим, ко је по зна јем или зи дам, до пр ло је до ме не 
кроз ка мен јед но се ћа ње... Уз то, и ти се се ћаш. / ДЕ ВОЈ КА: Че га? / ДА ВИД: 
Мог име на. На при мер, ја сам се ствар но не ка да, пре че ти ри хи ља де го ди на, 
звао Сен мут. Гра дио сам хра мо ве за те бе“ (павић 2004: 264); се ћа ње на Ми-
на ди ра и Ва ла ди лу, пак, је сте по вест на „по кро ву од па пи ра“. Та ко се ле ва 
стра на трип ти хо на скло пи ла на де сно кри ло цен трал не ми ни ја ту ре, тј. пр вог 
чи на дру ги пут Па ви ће ве дра ме, јер су Ми на дир и Ва ла ди ла за јед но и, чи ни 
се, срећ ни, ма кар то би ло у смр ти. Де сна стра на трип ти хо на, При ча о му ми ји 
је сте при ча о ка зне ним ин кар на ци ја ма пре ле пе ста ро е ги пат ске све ште ни це 
Ану ке, чи ја ду ша мо ра да се се ли и лу та кроз ве ко ве, а све због из да је и љу-
ба ви: „да ла се мла дом асир ско ме ка пе та ну, чи ја ба кар на бра да у бо жан ским 
увој ци ма па да ше на гру ди [...] и до не се тра же ни ме тал свом не при ја те љу љу-
бав ни ку“ (краков 1992: 71), док се по но во ни је ро ди ла као же на, ко ја не ће 
до стиг ну ти спа се ње већ ће је љу бав (там на сен ка гре ха или Цр ни чо век из 
Па ви ће ве дра ме) од ве сти у мрач ни ју смрт: „И у то ме стра шном до бу же на са 
ду шом му ми је за ве де на де мо ном гре ше на, у ли цу јед ног рат ног из во зни ка, 
по чи ни пр во бит ни грех не срет не Ану ке“ (краков 1992: 75). 
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7. порекло„воћкекУ“. Ме ђу соб но огле да ње ова три књи жев на де ла, 
им пли ци ра и мо гућ но сти са мо са гле да ва ња код чи та о ца. На ко ри ца ма књи ге 
Ин тер ак тив них дра ма: За у век и дан ви ше; Кре вет за тро је; Ста кле ни пуж 
(2004) на ла зи се сли ка тзв. udat, све тог ока, де сног ока Ра (уп. Та на си је вић 
1989: 198), што мо же да зна чи по себ ну па ви ћев ску на зна ку. Ка ко је по ре кло 
„воћ ке ку“ из Ха зар ског реч ни ка, јед ним де лом ста ро е ги пат ско, бу ду ћи да 
је „ку“ – вр хов на ду ша (искра Бо га у чо ве ку) (уп. Марићевић 2012: 125–135), 
дру гим де лом тре ба ра чу на ти са тим за што је „ку“ код Па ви ћа воћ ка! Је дан од 
мо гу ћих од го во ра мо же се про на ћи код Па ви ће вог оми ље ног пи сца срп ског 
ба ро ка – Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа:7

„Воћ ка ко ју Вен цло вић зо ве ‘ра зум, са зна ње’, ‘ра зум но др во рај ско 
сва ком у мо згу му по са ђе но...’ и та ко сва ко у сво јој ми сли но си сво га бо га, 
ко ји је за бра на и не до сти жност у исто вре ме, али то др во по Вен цло ви-
ће вом ми шље њу ни је сва ком за бра ње но: ‘Ко ји је вр ло му дар и вешт, це ле 
па ме ти, из у чен у пи сму, хи тлен је, мно го зна ли ца [...] Јер, нај зад, Бог је 
по ло ви ном ‘чо веч је на ту ре’, и чо ве ко ва суд би на узи ма са мим тим на се бе 
део бо жан ских пра ва [...] Ра зум, на у ка и ин те лект ни су во ди чи на том 
пу ту: ту је пра ви пу то каз че твр та ди мен зи ја људ ске ду ше, ду хов не очи 
(’очи сле по га Ди ди ма’, ка ко то Вен цло вић фо р му ли ше у ме та фо ри на 
анег дот ском ма те ри ја лу) ко је бо жан ска све тлост про чи шћа ва и отва ра. 
То је оно Вен цло ви ће во ‘др во по зна ња’ ко је чо век но си за са ђе но у се би, 
јер свак у се би има сво га бо га“ (павић 1972: 155–158). 

Одав де ја сно са гле да ва мо да ба рок на ме та фо ра за воћ ку, под ра зу ме ва 
спо зна ва ње Бо га у се би, тј. зна чи отва ра ње „ду хов них очи ју“ и нај ду бљи 
по глед у соп ство, (по ре кло се бе, ду ше/а), до са мо га Бо га.8 

За то, ка да чи та мо Па ви ће ву дра му За у век и дан ви ше, су сре ће мо Пет-
ку ти на (или ка ко му име ка ме но ре сци (на мер но) раз два ја ју у одељ ку По сла
сти це: Пет – ку – тин (кур зив, Ј. М). Пет ку тин, сти че се ути сак да је са чи њен 

7 Ми ло рад Па вић је у свом есе ју Ба рок ни слој у Ха зар ском реч ни ку из нео јед ну вр ло 
ин те ре сант ну ствар са ко јом је ра чу нао пи шу ћу сво ја де ла: „За ми шљао сам чи та о ца за ко јег 
пи шем. Са свим кон крет но. С име ном и пре зи ме ном. Не ма раз ло га да пре ћу тим та име на. 
То су пи сци ко је сам во лео и же лео да их ви дим наг ну те над мо јом књи гом. Гроф Ђор ђе 
Бран ко вић, Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, Ар се ни је III Чар но је вић, За ха ри ја Ор фе лин, 
да кле пи сци срп ског ба ро ка, одав но по кој ни“ (1986: 2). Ни је сто га нео бич но што мо же мо 
про чи та ти и не сум њи во зна ча јан есеј Са ве Да мја но ва, на из глед нео бич ног на сло ва – Ка ко 
би Вен цло вић чи тао Па ви ћа (2009: 31–35).

8 Књи жев но (или би ло ко је умет нич ко де ло од пр во сте пе не вред но сти) има ло би у 
том сми слу да ак ти ви ра „ду хов не очи“ и омо гу ћи чи та о цу да са жи вља ва ју ћим чи та њем 
про дре не са мо у су шти ну де ла, већ у сво је на ду бље соп ство, као што би тре ба ло да чо век 
гле да ју ћи и мо ле ћи се пред ико ном, сво јим „ду хов ним очи ма“ угле да „ду хов не очи“ ико не 
над ко јом се мо ли (или, пак, мо ли тве но ти ху је по пут иси ха ста) и та ко ус по ста ви ди рек тан 
кон такт са Бо гом, кроз Бо га у се би – „као што сли кар из о бра жа ва, ски о ше ико ну, та ко и 
по сма трач ико не ства ра уну тра шњи пор трет про ди ру ћи умом до мо рал не ле по те на сли ка-
ног пред ме та“ (павић 1972: 61).
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од пет „ку“ или пет вр хов них ду ша; а са чи нио га је Аврам Бран ко вић, очи-
тав ши му 40. пса лам. Пет ку тин је, с об зи ром на то да не ма мај ку, а да је 
ње го во по ре кло (осим Бран ко ви ћа, оца) бо жан ско, исто ро дан Ада му, пр вом 
чо ве ку. На овај на чин је, за пра во, ње го ва сен ка при сут на и у дра ми Кре вет 
за тро је (о Ада му, Еви, Ли лит и по ре клу чо ве чан ства). Ја бу ка (воћ ка!) као 
мо ти ва ци о но је згро обе дра ме, у овом кон тек сту до би ја на зна ча ју. Под за-
себ ним одељ ком По сла сти це дра ме За у век и дан ви ше, из дво је на је ми ни-
це ли на ко јом се дра ма за вр ша ва, на сло вље на – Ја бу ке (павић 2004: 107–118). 
У за вр шној сце ни, по ја вљу је се глу ми ца „сва у ли шћу но се ћи на Гру ди ма 
две ја бу ке, два пра ва пло да“, чу је се глас Бо го ро ди це: „Од зве зда ћу цр кву 
са гра ди ти / Од ме се ца цр кви бе ла вра та / Очи ма ћу ико не пи са ти, / По уму 
ћу ле тур ги ју сни ти ...“, да би и Ја бу ка про го во ри ла: „Ово је Но ви за вет, бу-
ду ће те ло Хри сто во. Те ло ово га ко ји ле жи у ја сла ма тек ро ђен. Ов де на зе мљи 
он има Ма тер, али не ма Оца“ (павић 2004: 116). Снглф, ли це дра ме Кре вет 
за тро је, има „три оца и ни јед ну ма тер“ (павић 2004: 137), а Ли лит и Ева, 
та ко ђе не ма ју ма тер, има ју са мо оца (уп. павић 2004: 202). До са мо спо зна-
је и са зна ња о су шти ни њи хо вог по сто ја ња до ла зи мо Беј ли је вом ре пли ком: 

„Бра во, го спо ђо Ево! (тап ше, за тим ва ди из џе па ја бу ку и да је јој. 
Ева је бр зо спу сти у та њир на сто лу). Да вам ис при чам јед ну зго ду о тој 
ја бу ци. Бог је вас, Ево, и Ада ма ство рио као јед но би ће. Да се не осе ти те 
уса мље но, рас це пио вас је на два де ла, али та да се још ни је раз ли ко ва ло 
ко је од вас дво је му шко, а ко жен ско, ко Адам, а ко Ева. Та да је на и шао 
ђа во и на ма мио вас да угри зе те ре че ну ја бу ку. Оно ко је је пр во за гри зло 
и отво ри ло у ја бу ци ру пу, по ста де жен ско“ (павић 2004: 197–198). 

Ку ша ње ја бу ке, зна чи и спо зна ва ње смр ти, што се у Ха зар ском реч ни
ку им пли ци ра ку ша њем „воћ ке ку“, про зре ћем у ње не тај не и по тен ци јал ним 
уви дом у смрт, сном Ју су фа Ма су ди ја. У дра ми Кре вет за тро је, то нам је 
по сре до ва но кроз Ада мов ис каз: „Зна чи ли то да смрт ни је та ко це ло ви та 
ствар као што ка же кла сич на ме ди ци на? Не го сук но с по ста вом, ја бу ка с две 
по лут ке (Раз ло ми ону ја бу ку из та њи ра)“ (павић 2004: 200). Нај по сле, у дра ми 
Ста кле ни пуж, не ра чу на мо екс пли цит но са мо ти ва ци о ним је згром – ја бу ке, 
ма да се мо же го во ри ти о ње го вом вр ло суп тил ном при су ству, кроз по ја ву „ка-
ле мар ског но жа“ (павић 2004: 269). „Ка ле мар ски нож“ за пра во је пре ци зно 
са зда на ме то ни ми ја ко ја упу ћу ју на раз ли чи та по ре кла „воћ ке ку“ – ста ро е ги-
пат ску вр хов ну ду шу, на ка ле мље ну на ба рок ну ме та фо ру – воћ ка, али и, усу-
ди ће мо се да при ме ти мо, тре ба ра чу на ти и на ико но сли ка р ство. На ико ни 
пре по доб ног Ма ка ри ја Еги пат ског, у дру гом пла ну, на ла зи се из ра зи то нео-
бич но пред ста вљен хе ру вим; на и ме, ан ђео нај ви шег ре да, ко ји је нај бли жи 
Бо гу и пред ста вља оте ло тво ре ње „мно жи не зна ња“ (уп. Реч ник сим бо ла 1994: 
503) под се ћа на рас по лу ће ну воћ ку цр ве не бо је (срод ни цу воћ ке „ку“, јер не 
са мо да под се ћа на пре по ло вље ну воћ ку, чи ја би ко шпи ца би ла ана лог на 
хе ру ви мо вој гла ви са оре о лом, већ је и „пти цо ри бо ли ка“, као да је Па вић 
пре ма њој пи сао од ред ни цу за Ха зар ски реч ник – уп. павић 2012: 130–131).



Сли ка: Ико на пре по доб ног Ма ка ри ја Еги пат ског, 
<http://sr bin.in fo/2013/02/pra vo slav nika len dar

1fe bru ar19ja npre po dob nima ka ri jeegi pat ski/> 1. 6. 2013.

Ни је ис кљу че на ни мо гућ ност да је на Па ви ће ву воћ ку „ку“ на ка ле мље-
на и слат ка и злат на воћ ка, тан тал ска ро да из чу ве не San ta Ma ria del la Sa lu te, 
Ла зе Ко сти ћа: „Зар ме ни ста ром на дну жи во та, / та злат на воћ ка што сад 
тек зре? / Ох, слат ка воћ ко, тан тал ска ро да, / што ни си ме ни са зре ла пре“? 
(костић 1975: 396). Овим је сти хо ви ма мо жда по сре до ва но зре ње „ду хов них 
очи ју“ лир ског су бјек та Ко сти ће ве пе сме, и то кроз ба рок ну ме та фо ру „воћ ка“, 
у сми слу ко ји јој је при да вао и Вен цло вић:9 „Она ме глед ну. У ду шу све сну / 
ни кад још та кав не си ну глед“ (костић 1975: 395). Вла де та Је ро тић је то на-
звао су о ча ва њем пе сни ка са ње го вом Ани мом (јеротић 2007: 103), но, до та квог 
су о ча ва ња и сје ди ња ва ња са Ани мом и не до ла зи без отва ра ња „ду хов них 
очи ју“, без те жње ка ема на ци ја ма бо жан ског у се би: „Ла за је за вр шио сво ју 
по след њу пе сму три јум фал но-ек ста тич ним кри ком у ко ме је на гран ди о зан 
на чин про јек то вао сво ју ме га ло ман ску же љу да по сле сје ди ња ва ња му шког 
и жен ског прин ци па у се би по ста не исто што и бо го ви“ (јеротић 2007: 108). 

8. позориШтеУпозориШтУ. По се бан об лик са мо спо зна је (и пи сца и чи-
та о ца и по зо ри шне пу бли ке) је сте са мо про зре ће кроз тзв. дра му у дра ми (са 
ка квом се су о ча ва мо у, при ме ра ра ди, Шек спи ро вом Ха мле ту) или, пак, 
кроз „по зо ри ште у по зо ри шту“ о че му по дроб но пи ше Жан Ру се у Књи жев
но сти ба рок ног до ба у Фран цу ској (1998: 66–73). Пр во,

9 По е ти ка Ла зе Ко сти ћа има до дир них та ча ка са ба рок ном по е ти ком. Да по ме не мо 
са мо рад Дра ги ше Жив ко ви ћа – Ла за Ко стић и ба рок (1991: 407–415).
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„са свим је из ве сно реч о сти ца њу све сти о се би [...] за тим, уну тра-
шњи ко мад је у пра вом сми слу по зо ри шни об лик удва ја ња [...] по зо ри ште 
уче ству је у игри огле да ла, од но сно слич но сти [...] та ко је глу мац про јек-
то ван из ван сво је уло ге и ви ди се бе ка ко игра, као што гле да лац ви ди 
се бе ка ко гле да. Дух се ко ле ба из ме ђу тих пла но ва ко ји се ме ђу соб но 
пре кла па ју“ (рУсе 1998: 70). 

Ми ло рад Па вић, са свим про ми шље но, у ми ни-одељ ку Ја бу ке, дра ме 
За у век и дан ви ше, уво ди ли ца глу ма ца ко ја по Пет ку ти но вој на ред би тре ба 
да из ве ду вер теп,10 пред ста ву ко ја се „као бо жић на школ ска дра ма спо ми ње 
три де се тих и че тр де се тих го ди на XVI II ве ка“ (павић 1970: 274). Пет ку ти-
но ва и Ка ли ни на љу бав на при ча огле да се кроз раз го вор мр твог Пет ку ти на, 
Глум ца и Глу ми це, по себ но кроз ре чи Глу ми це: „И ја сам имао же ну... У 
ње ној ду ши про ле ће, у мо јој је сен, и тад иста пти ца про ле те кроз обе ду ше“ 
(павић 2004: 114). Дра ма Ста кле ни пуж (ше ста сце на оба пу та), та ко ђе ра-
чу на са игра њем вер те па, с тим да се са да ра ди о ди ја ло гу из ме ђу Цр ног чо-
ве ка и Глум ца, ме ђу тим, ди ја ло гу ко ји струк ту ром и са др жи ном упу ћу је 
на по ми сао да је Цр ни чо век,11 мо жда оте ло тво рен Пет ку тин. Ра ди се, да кле, 
о мо гу ћој Пет ку ти но вој ма ски. Ју џин О’Нил у Бе ле шка ма о ма ска ма ис та-
као је да је „упо тре ба ма ски нај сло бод ни је ре ше ње про бле ма мо дер ног дра-
ма ти ча ра ка ко да из ра зи [...] оне ду бо ке кон флик те ду ха [...] он мо ра да на ђе 
не ки ме тод да при ка же ову уну тра шњу дра му у свом де лу“ (о’нил 1975: 296).

Оту да би функ ци ја уво ђе ња вер те па у две ма Па ви ће вим дра ма ма би ла 
ука зи ва ње не са мо на мо гућ но сти пре о бра жа ја и пре се ље ња ли ца из јед ног 
у дру го де ло, већ и на зна ка о „ду бо ким кон флик ти ма ду ха“, ка кви се на ла-
зе у Пет ку ти ну. Не тре ба пре не брег ну ти да је Пет ку ти но во ро ђе ње спе ци-
фич но (као и Ада мо во, као и Хри сто во, а ти че се људ ског и бо жан ског)12 и 
да је за то Бо жић (ка да се игра вер теп, пра знич но, тзв. све то вре ме) но ва 

10 Од би блиј ских и све тов них сце на раз ви ла се код По ља ка szop ka, код Ру му на vic le-
i mul, код Сло ва ка be tle hem, у Укра ји ни, код Ср ба и у Ру си ји – вер теп (павић 1970: 274). 

11 Цр ни чо век спа са ва Да ви да и Де вој ку у пр вом чи ну дру ги пут јер, „све се већ де-
си ло. Он нас је већ убио, не мо же по но во. Не по сто ји та кав на све ту ко ји те мо же уби ти два 
пу та“ (павић 2004: 266). Цр ни чо век је то мо жда учи нио, јер бу ду ћи да је Пет ку тин, или 
– пре ци зни је – Пет ку ти но во Те ло (ли це из одељ ка „Ри ба у со ли је лен ског ро га“, дра ме За у век 
и дан ви ше) же ли да по вра ти сво ју Ду шу. „Те ло Пет ку тин (је) глав на лич ност по зо ри шог 
ко ма да, али Ду шу не сме игра ти иста глу ми ца ко ја игра Ка ли ну“ (павић 2004: 35), што би 
зна чи ло да Пет ку тин тре ба се бе нај пре да уце ло ви (спо зна, про гле да ду хов ним очи ма: 
„ДУ ША: Већ дру ги дан чу ва мо овај воћ њак, а ни смо ни шта оку си ли. Мо жеш ли да ми на-
бе реш ја бу ка? /ТЕ ЛО: Зар не опа жаш ни шта у мо јим очи ма? Ја сам пот пу но слеп и не мо гу 
оти ћи по ја бу ке“ – павић 2004: 41), не би ли за вре дио оства ре ње љу ба ви, схва ће не у ви зи-
ји Але на Ба дјуа, фран цу ског са вре ме ног фи ло зо фа, као „сце ну за Дво је“ (2012: 7–98), и то 
упра во кроз љу бав Да ви да и Де вој ке. 

12 Ево ка квим је ри ту а лом на стао Пет ку тин, пре ма дра ми За у век и дан ви ше: Аврам 
Бран ко вић „од зе мље гра ди ма лу људ ску спо до бу, за ли ва је из уста во дом да се не за су ши. 
Од јед ном пре ки да рад и узи ма јед ну ста ру, де бе лу књи гу и ли ста је, кад на ђе ме сто, чи та. 
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шан са за ри ту ал у ко јем би се Те ло сто пи ло са Ду шом (ми сли се на ли ца из 
„Ри бе у со ли је лен ског ро га“). Ми ло рад Па вић је, чи ни се, на овај на чин 
оства рио сво је вр сну „по тре бу за ри ту а лом“ кроз драм ски текст, на шта је 
по зи вао Пи тер Брук: 

„Ми смо из гу би ли сва ко осе ћа ње ри ту а ла и це ре мо ни је – би ло да 
су они по ве за ни са Бо жи ћем, ро ђен да ном или по гре бом – али су нам 
оста ле ре чи и ста ри им пул си се по кре ћу у на шој би ти. Осе ћа мо да су 
нам ри ту а ли по треб ни [...] За то умет ник по не кад по ку ша ва да про на ђе 
но ве ри ту а ле има ју ћи као из вор са мо сво ју има ги на ци ју. Он по дра жа ва 
спољ ну фор му це ре мо ни ја ла, па ган ског или ба рок ног, до да ју ћи соп стве-
не укра се“ (1975: 424). 

Мо жда је „по тре ба за ри ту а лом“ је дан од раз ло га због ко јих се Ми ло-
рад Па вић, ипак, од лу чио за пи са ње дра ма, и то дра ма у ко ји ма су ли ца 
ма хом ли ко ви из ње го ве про зе. У ин тер вјуу са Аном Шо мло, об ја снио је 
свој од нос пре ма по зо ри шту: 

„[...] мо је ро ма не и при че ни је ла ко пре не ти у дру ги ме диј. Али, све 
то је је дан пар ру ка ва, а дру ги је мој од нос пре ма по зо ри шту. На Све тој 
Го ри сам на у чио да се сви ми мо же мо по де ли ти на две гру пе, на иди о рит-
ми ке и оп ште жи те ље [...] оп ште жи те љи ма при па да и вој нич ки за нат као 
и по зо ри ште [...] По што сам ја иди о рит мик, вр ло ра но сам схва тио да ту 
не мам шта да тра жим, да то ни је мој до мен, иа ко сам се ба вио по зо ри штем 
као исто ри чар срп ске књи жев но сти; об ра дио сам по чет ке срп ског по зо-
ри шта [...] то ни је мо ја крв на гру па“ (ШоМло 1991: 87–88). 

Као исто ри чар срп ске књи жев но сти, Ми ло рад Па вић увео је вер теп у 
сво је драм ске тек сто ве, чи не ћи то из мно го стру ких раз ло га; мо гућ но сти 
са мо спо зна ја, огле да ња ду ха, по тре бе за ри ту а лом, по себ ним од но сом пре-
ма срп ској тра ди ци ји по зо ри шта, али и, „дру гим па ром ру ка ва“ – пре ма 
евр оп ској тра ди ци ји „дра ме у дра ми“, чи је је из во ри ште у ба рок ном до бу.13 

9. кеМп. Ка сни је опре де ље ње Ми ло ра да Па ви ћа за пи са ње дра ма (де ве-
де се тих го ди на 20. ве ка), мо же се, да кле, об ја сни ти зна ча јем ба рок не по е ти ке 
за ње га, те ње ним по тен ци ја лом у овом до ме ну. По се бан вид мо гућ но сти ба-
рок ног сти ла, огле да се и у пре по зна ва њу тзв. кемп сти ла у Па ви ће вој дра ми 
Свад ба у ку па ти лу. „Зон та го ва у свом ис тра жи ва њу пр ве зна ке кемп уку са 
про на ла зи још код ма ни ри ста, он да у ба рок ним по е ти ка ма ко је под ра зу ме-
ва ју wit, witz, agu de za и чу ђе ње, у гот ским ро ма ни ма, оду ше вље њу ‘ки не ским 
дран гу ли ја ма’ или ве штач ким ру и на ма“ (еко 2007: 411). 

Пред њи ме је рас ко шан ћуп плав и зла тан [...] Скла па књи гу, ста вља спо до бу од гли не у ћуп 
и да би јој удах нуо жи вот чи та че тр де се ти псалм“ (павић 2004: 61).

13 У до ба ба ро ка, по глед на свет био је сле де ћи: „Свет је по зор ни ца“ (уп. рУсе 1998: 
28–33).
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По се бан вид па ви ћев ског кем па, огле дао би се нај ди рект ни је на сце ни 
ка да се Ле нау чу де сно уз ди же у суд ни ци: 

„У том тре нут ку Ле нау би ва оку пан све тло шћу и за јед но са клу пом 
по чи ње по ла ко да се уз ди же. Суд ни ца за мре од за пре па шће ња [...] ГЛАС 
ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ: Ма ма, за пре па сти се! Мо лим те, ма ма, за пре па сти се бар 
ма ло! [...] ЛЕ НАУ: (са клу пе уз диг ну те ви со ко у ва здух, за гле дан у да-
љи ну) Је сте... Одав де се до бро ви ди цео два де се ти и још пар че два де сет 
пр вог ве ка“ (павић 2005: 67–68). 

Ов де је при су тан кемп „об лик екс тре ми зма про тив при ро де“, „љу бав 
пре ма екс цен трич ном и чу де сном“ (еко 2007: 410). Кемп се у Свад би у ку па
ти лу, огле да и у на сло ву дра ме, али се за па жа и у од но су кем па и сек су ал-
но сти, на на чин на ко ји их од ре ђу је Су зан Зон таг у Бе ле шка ма о кем пу из 
1964. го ди не. Ва жну уло гу у Па ви ће вој дра ми игра, на и ме, Ле нау, ко ме је 
на ди мак Ле на, а ко ји је за љу бљен у го спо ди чи ћа Јо си фа Ари сто те ле са. Не 
са мо да је на ди мак Ле на и му шки и жен ски на ди мак, већ је уз све то, овај 
мла дић и хо мо сек су а лац, а ње го ве „му шке“ пан та ло не од је ле но ве ко же тре-
ба да по ста ну жен ске ци пе ли це. „Ан дро ги ност је сва ка ко јед на од ве ли ких 
пред ста ва сек су ал но сти [...] кемп је три јумф хер ма фро дит ског сти ла (за мен-
љи вост из ме ђу му шкар ца и же не, из ме ђу лич но сти и ства ри)“ (еко 2007: 
412). Уто ли ко по ста је ја сни је и због че га Јо не ско (ли це дра ме Свад ба у ку па
ти лу) из го ва ра сли ве но „ме дам зе ме сје“, што је екс пли цит но ма ни фе сто ва ње 
ан дро ги ног у обра ћа њу. Тре ба по ме ну ти да је за кемп ва жан и „па те ти чан 
не до ста так сти да“ (еко 2007: 410), ко ји као та кав про ве ја ва и код Па ви ћа: 
„Знаш шта, ја ми слим да би ти хтео тог Ари сто те ле са да кре снеш“ (павић 
2005: 15), „то је спер ма. У ва шој бли зи ни стал но ми из би ја спер ма на све 
по ре“ (павић 2005: 17), „ку рац сам на шла у ње ној фи о ци с ру бљем“ (павић 
2005: 21), „те шко да ћеш ти по сле ова кве про сид бе до спе ти да по је беш свог 
слат ког го спо ди чи ћа Јо си фа [...] ствар но је сла дак. Има до бро ду пе. На ше, 
а свет ско!“ (павић 2005: 22–23). Све на ве де но, ста не и у јед ну ус хи ће ну 
ре ак ци ју де гу ста то ра кем па: „Ово је пре ви ше, не мо гу да ве ру јем“ (Еко 2007: 
418), „ле по је јер је гро зно“ (еко 2007: 416) и „ба нал но с вре ме ном мо же да 
по ста не фан та стич но“ (еко 2005: 417). Нај по сле, „кемп се ја вља он да кад је 
пре те ри ва ње не ви но и не про ра чу на то. Чи сти при ме ри кем па ни су сми шље-
ни, већ крај ње озбиљ ни“ (еко 2007: 417); што би мо гло да ва жи и за Па ви ће ву 
дра му Свад ба у ку па ти лу – она је кемп, баш за то што има еле мен те кемп 
сти ла ко ји ни су на мер ним ин тер вен ци ја ма ин кор по ри ра ни у текст (ди да ска-
ли је, ди ја ло ге, мо но ло ге), већ је, чи ни се, Па вић из во де ћи крај ње кон се квен-
це ба рок не по е ти ке (а би ва ју ћи озби љан у то ме) спон та но скли знуо у кемп 
(об лик нео ба ро ка: уп. еко 2007: 411). Јер, „не мо же се ‘ре ши ти’ да се на пра-
ви не што кемп. Кемп не мо же да бу де на ме ран, он се за сни ва на не ви но сти 
с ко јом се из ве шта че ност по сти же (и до да је мо, на ис ку ству оно га ко га као 
та квог пре по зна је)“ (еко 2007: 418). 
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*

По чев од ба рок не оми ли ти ке, ко ја је бит но од ре ди ла стил Па ви ће ве 
ре че ни це (па та ко и ли ца ње го вих дра ма), пре ко по вла шће них ре кви зи та на 
сце ни, спе ци фич ног од но са пре ма ба рок ној му зи ци, те „дра ми у дра ми“, па 
до кемп сти ла (нео ба рок), чи ни се да је све под ре ђе но раз ли чи тим об ли ци ма 
ду хов не са мо спо зна је, ко ја је по сре до ва на умет нич ким де ли ма (тј. дра ма ма, 
по зо ри шним пред ста ва ма). Ми ло рад Па вић ве што је и сми сле но ин кор по-
ри рао „ба рок но“ у сво ја де ла. С јед не стра не пре о бли ко вао је ту тра ди ци ју 
у скла ду са но вим ду хом вре ме на, на сто је ћи да је та ко са чу ва од за бо ра ва. 
Са дру ге стра не бу де ћи са мо спо знај не „ду хов не очи“, ма шту, под сти цао је 
и ин ту и ци ју код сво јих чи та о ца (пу бли ке), а та ко је и чи та лац, (са мо)спо-
зна јом, про ди рао и у оно „ка рак те ри стич но у ње му [делу], ње го ву ин ди ви-
ду ал ну фи зи о но ми ју“ (кроче 1960: 20).
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Je le na Đ. Ma ri će vić

EIN BLICK AUF PA VIĆS DRA MEN DURCH ARI STO TELS FER NGLAS:  
BA ROK IN MI LO RAD PA VIĆS DRA MEN

Z u  s a m  m e n  f a s  s u n g

Es ist we it ge hend be kannt, dass für Mi lo rad Pa vić Ba rock – als Epoc he und Stil-
ric htung, nicht nur als Ge gen stand der wis sen scha ftlic hen Au se i nan der set zun gen (vgl. 
Pej čić 2010: 191-217), son dern auch als ei ne unerschöpfliche Qu el le künstle rischer In spi-
ra tion, wic htig ist, worüber sich Pa vić auch in se i ner ei ge nen Po e tik äußer te (vgl. Pa vić 
1986: 1-9). Ziel di e ser Ar be it ist es zu un ter suc hen und ei ni ge von möglichen Ant wor ten, 
auf ei ne be stim mte Fra ge, zu ge ben – in wel chem Maß, auf wel che Art und We i se und in 
wel cher Funk tion sich „das Ba roc ke“ in den Dra men von Pa vić wi e der spi e gelt – Za u vek 
i dan vi še (1993) (Für im mer und ei nen Tag länger), Kre vet za tro je (2002) (Bett für drei), 
Sta kle ni puž (2002) (Glasschnec ke) und Svad ba u ku pa ti lu (2005) (Hoc hze it im Bad).

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док то ранд на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
mi to je li ja@g mail.co m
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П О В О Д И

UDC 821.163.41.09 Leskovac M.

НАГРАДА МЛАДЕН ЛЕСКОВАЦ

Др Јо ван М. Де лић

МЛА ДЕН ЛЕ СКО ВАЦ – ПЈЕ СНИК И НА УЧ НИК

У исто ри ји Ма ти це срп ске по сли је Дру гог свјет ског ра та не ма лич но-
сти ко ја би би ла пер со ни фи ка ци ја Ма ти це срп ске као што је то Мла ден Ле-
ско вац.

Као да га је – учи те ље вог си на – још ђа ком оби ље жио ра ни су срет с 
Ва сом Ста ји ћем и трај но га ве зао за Ма ти цу. Ва са Ста јић је мно го зна чио 
за ду хов ни и књи жев ни раз вој Мла де на Ле сков ца; био му је и учи тељ и 
узор. Чак су се за јед но, истим по во дом, ја вља ли као ау то ри Ле то пи са. 

Ле ско вац ће од са рад ни ка Ле то пи са из ра сти у стуб но сач Ма ти це срп-
ске. Био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, уред ник Ле то пи са, осни-
вач и глав ни уред ник Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик и 
пред сјед ник Ма ти це срп ске.

Не знам чо вје ка ко ји је у се би срећ ни је спа јао вој во ђан ско и но во сад ско 
са срп ским, а срп ско са ко смо по лит ским. Био је усмје рен на Бу дим, Пе шту 
и Беч, али за гле дан у Па риз као цен тар мо дер не срп ске кул ту ре. Знао је ко-
ли ко је ве ли ком ин те лек ту ал цу ма лог на ро да нео п ход но зна ње „свјет ских 
је зи ка“, али и је зи ка су сјед них на ро да. Те мељ но обра зо ван, зна лац стра них 
је зи ка, ци је лог жи во та је ин си сти рао на зна њу, бо ре ћи се про тив не зна ња 
и као сред њо школ ски про фе сор, и као осни вач Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, од но сно Ка те дре за ју жно сло вен ску књи жев ност, и као уни вер-
зи тет ски про фе сор, и као уред ник, и као књи жев ни исто ри чар, и као члан 
СА НУ и ЈА ЗУ, и као при ре ђи вач Ла зе Ко сти ћа. Сма трао је да је не спо ра зум 
срп ске кри ти ке с Ла зом Ко сти ћем ту жан по на шу књи жев ност и кул ту ру и 
да до ла зи из не зна ња. То, вје ро ват но, ни је са свим тач но, али по ка зу је ко ли ко 
је Ле ско вац вје ро вао у зна ње. Цио књи жев но и сто риј ски рад Мла де на Ле сков-
ца мо же се ра зу мје ти и као на пор за ума њи ва ње не зна ња и не спо ра зу ма.

Дра ги ша Жив ко вић под вла чи да је основ но Ле сков че во књи жев но и-
сто риј ско увје ре ње „да је схва та ње, раз у ме ва ње и осве тља ва ње епо хе и 
нај зна чај ни јих пи са ца глав ни за да так књи жев ног исто ри ча ра“. И то је тач но. 
Али по сто је и дру ги за да ци, па Ле сков ца ни је су за ни ма ли ис кљу чи во „нај-
зна чај ни ји пи сци“, већ и мно ги пи сци и фе но ме ни са мар ги не.



Ду шан Ива нић је, при ма ју ћи Ле сков че ву на гра ду 2010. го ди не, оци је-
нио да да нас „сту ди је и члан ци Мла де на Ле сков ца об на вља ју сјај ко јим су 
бли ста ли кад су иза шли из штам па ри је: не са мо као из у зе тан при лог исто-
ри ји срп ске књи жев но сти, већ и срп ске кул ту ре и ње них пу те ва ка ви си на ма. 
Да нас би те сту ди је мо гле сте ћи но ве ге не ра ци је чи та ла ца, мла дих струч ња-
ка, јер об је ди њу ју го то во све што се мо гло зна ти о при ли ка ма ве за ним за 
књи жев на дје ла и за њи хов кул тур ни оквир. Ако су јед не ге не ра ци је текст 
узи ма ле као из вор сми сла и прет по став ку ту ма че ња, дру ге ће др жа ти да је 
он жа ри ште ве за са сми слом сви је та“.

Чар Ле сков че вих ра до ва је сте у то ме све зна њу и те жњи за њим; све зна њу 
ко је ће об је ди ни ти текст, дје ло у свим ње го вим ди мен зи ја ма, при ли ке у ко ји-
ма је на ста ло и ши рок кул тур ни кон текст, што ће ре ћи и од нос текст – сви јет.

Ме ни је ве о ма бли ско ви ђе ње Бо шка Пе тро ви ћа – он је мо рао Ле сков ца 
из бли за ве о ма до бро по зна ва ти – пре ма ко јем је Ле сков чев жи вот оби ље жен, 
па чак и усло вљен, „стал ном, не у га слом, ско ро ра зор ном по тре бом за по е-
зи јом“. Мла ден Ле ско вац се у све му, а на ро чи то у ра зу мје ва њу пје сни ка и 
по е зи је, по ка зу је као пје сник.

Ево јед ног ра ног, бри жљи во и ци ља но ода бра ног при мје ра ко ји то мо же 
по твр ди ти, а ко ји је при кла дан за овај дан и ову при ли ку.

На и ме, 1927. го ди не Ле ско вац се ја вља с освр том на „књи гу за де цу“ 
Гви да Тар та ље Ср ме на у гра ду пти ца, об ја вље ну исте го ди не код С. Б. Цви-
ја но ви ћа. Ле то пис је, за пра во, до нио дви је ре цен зи је: пр ву, кра ћу, од све га 
че ти ри по хвал не ре че ни це, рас по ре ђе не у три па су са, а он да, под бро јем 
два, Ле сков че ву. Пр ву ре цен зи ју је псе у до ни мом пот пи сао Ва са Ста јић. Ево 
и при мје ра гдје су у истом бро ју Ле то пи са, на ис тој стра ни ци, о ис тој књи зи 
пи са ли Ва са Ста јић и Мла ден Ле ско вац.

Ле ско вац се, пр во, освр ће на ста ње у „деч јој ли те ра ту ри“, кон ста ту ју ћи 
да та да, 1927. го ди не, не ма мо до бре дјеч је ли те ра ту ре, да „на ши до бри деч-
ји пи сци при па да ју про шло сти“. Ако се икад и до би ла до бра дјеч ја књи га, 
он да је то био пре вод, или пре ра да, ка квог стра ног дје ла.

Ле ско вац све ово го во ри да би ис та као до би так и зна чај про мје не ко ју 
уно си Гви до Тар та ља сво јом књи гом у на шу „деч ју књи жев ност“. Ср ме на 
у гра ду пти ца за ми шље на је као пу то ва ње дје вој чи це у сну. Са сто ји се од 
че тр на ест крат ких по гла вља у про зи и сти ху. Ле ско вац се не уз др жа ва од 
вред но ва ња на зи ва ју ћи их „на ив но љуп ким и крот ким“, утвр див ши да у 
њи ма има „жи во сти, то пли не, чед но сти“.

Смје њи ва ње сти хо ва и про зе са мо по се би ни је ква ли тет, а – по Ле сков-
цу – мо же би ти „та ко опа сно да од ве де у де ко ра тив ност и на ме ште ност“, али 
у књи зи Гви да Тар та ље „де лу је при јат но и има дра жи за ни мљи вог, ин те-
ре сант ног у то ну и на чи ну при ча ња, не че га што мо ра де цу др жа ти стал но 
па жљи ви ма и буд ни ма“. 

Кри ти чар, за тим, ука зу је на не ке од ли ке пи сца ко је су се овом књи гом 
по твр ди ле: „ја сни, то пли и при сни пје са жи из ње го ве збир чи це Град и пе сма 
на шли су ов де ср дач ног и дис крет ног из ра за“. 
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По том се упу ћу је ком пли мент пје сни ко вом бра ту Ма ри ну Тар та љи и 
ње го вим цр те жи ма „ко ји по ве ћа ва ју ин те рес и да ју ин тим ни ју пре да ност 
овој сим па тич ној књи жи ци“, али се пре ко ри усмје ра ва ју на из да ва ча „што 
ни је по кло нио ма ло ви ше па жње и не жно сти овој деч јој ра до сти и, на ро чи-
то, што цр те жи ни су у бо ји“.

Ле сков че ва кри ти ка је два да има стра ни цу и по тек ста, али је на том 
крат ком про сто ру оци је ње но ста ње у на шој књи жев но сти за дје цу, до би так 
ко ји до но си Та р та љи на књи га, при ро да и еле мен ти са ме књи ге – си же, фан-
та сти ка, сан, пу то ва ње, фор ма – пи шче ве осо би не по твр ђе не овом књи гом, 
илу стра ци је, од но сно цр те жи, и из да вач, од но сно тех нич ка опре ма.

Сма трао сам зна чај ним да ис так нем шта је за Ле сков ца би ло ва жно да 
се на ђе у јед ној крат кој књи жев ној кри ти ци при је де ве де сет го ди на. Ни је 
ов дје ри јеч са мо о успје лој и ли је пој ре цен зи ји, већ и о по ка зи ва њу кри ти-
ча ре вих на че ла. И о не сум њи вом сен зи би ли те ту ко ји кроз ову кри ти ку про-
го ва ра.

А све је то на пи са но при је не го што је „на ули цу ис тр чао је дан ма ли 
Ива“.

Про то ти пу тог зна ме ни тог лир ског ју на ка дјеч је пје сме, ево, до де љу-
је мо на гра ду Ма ти це срп ске с име ном „Мла ден Ле ско вац“.

Чуд ни су пу те ви, и игре, књи жев но сти и жи во та; оно га што са ња мо и 
шта нам се до га ђа.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
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ЕПИ ФА НИЈ СКА ОЗА РЕ ЊА
(ри јеч на до дје ли на гра де Мла ден Ле ско вац проф. др Иви Тар та љи)

Опре дје љу ју ћи се да на гра ду Мла ден Лесковaц до ди је ли проф. др Иви 
Тар та љи, жи ри се ру ко во дио пра вил ни ком Ма ти це срп ске о тој на гра ди, 
узи ма ју ћи у об зир цје ло куп но дје ло и на уч но дје ло ва ње проф. Тар та ље, до 
књи ге Пе сма о пе сми, об ја вље не 2013. го ди не у углед ном пла вом ко лу СКЗ. 
Го во ре ћи ов дје у име жи ри ја за на гра ду Мла ден Ле ско вац, и у сво је име, 
од мах ћу ре ћи да је проф. Тар та ља ме ђу оним дје лат ни ци ма срп ске књи жев-
но на уч не прак се ко ји ма та на гра да при па да од са мог ње ног уста но вље ња. 
Да не по ми њем низ дру гих ак тив но сти, гдје је из ме ђу дру гих на уч них по-
сло ва са рад ник и уред ник Ма тич них гла си ла (Збор ник МСКЈ) и еди ци ја 
(Срп ска књи жев на кри ти ка). 

Овом при ли ком мо рам по но ви ти оно што ве ћи на ме ђу на ма до бро зна: 
да проф. Тар та ља об ја вљу је од 1950, да кле ви ше не го је дан и по рад ни ви јек, 
да је од 1955. на Ка те дри за оп шту књи жев ност бе о град ског Фи ло ло шког 
фа кул те та, гдје ће сте ћи сва уни вер зи тет ска зва ња и овом пред ме ту и обла-
сти да ти нов лик у основ ној на ста ви, у кур се ви ма за пост ди плом це, у мен тор-
ству за ма ги стар ске и док тор ске те зе, у уџ бе ни ку из те о ри је књи жев но сти. 
Исто вре ме но, с ди сер та ци јом По че ци ра да на исто ри ји оп ште књи жев но
сти код Ср ба (од бра ње на 1960; об ја вље на у из да њу СА НУ, 1964), тра је по-
све ће ност исто ри ји срп ске на у ке о књи жев но сти, срп ске фи ло ло ги је и срп-
ских фи ло ло шких ин сти ту ци ја. По ме ну та сту ди ја, по оби ча ју проф. Тар та ље, 
но си мно го ви ше не го што ка зу је њен на слов: од пре гле да тра го ва на ших 
зна ња о књи жев но сти ма дру гих на ро да, до шла је до ствар них по че та ка 
ра да у овој на уч ној ди сци пли ни, с Те о до ром Пе тра но ви ћем, Ма ти јом Ба ном, 
Алек сом Ву ко ма но ви ћем, Ђу ром Да ни чи ћем, до Сто ја на Но ва ко ви ћа, ко ји 
у про це су раз ви ја ња срп ске фи ло ло ги је одва ја про у ча ва ње срп ске и сло вен-
ских књи жев но сти од ка те дре оп ште књи жев но сти као по себ не обла сти. 

Та ко се са исто ри јом осни ва ња Ка те дре за оп шту књи жев ност и по че-
ци ма про у ча ва ња ове ди сци пли не сто пи ла и исто ри ја по че та ка про у ча ва ња 
срп ске књи жев но сти, до осни ва ња по себ не Ка те дре за њу. Мла ди на уч ник 
је од јед ном трај но са вла дао дви је пре пре ке и до се гао два ци ља: ота да се ни 
исто ри ја про у ча ва ња срп ске књи жев но сти, ни исто ри ја про у ча ва ња оп ште 



књи жев но сти код нас не мо же из ло жи ти без ње го ве књи ге. Што је по себ на 
вр ли на, њен са др жај по чи ва на нај тје шњој ве зи по да тка из ар хи ва, из при ват-
не или слу жбе не пре пи ске и из „отво ре ног“ фон да пе ри о ди ке, све пра ће но 
про цје њи ва њи ма у ком па ра тив ном кон тек сту од ре ђе них на уч них про це са. 

Ко је по ми слио да се том књи гом мла ди на уч ник на шао у то ко ви ма 
чи сто по зи ти ви стич ке књи жев не исто ри о гра фи је, био је и оспо рен и по твр-
ђен но вом ње го вом књи гом, Ђу ре Да ни чи ћа лек ци је из есте ти ке (Ин сти тут 
за књи жев ност: Бг 1968). Она је ви ше струк обра зац, те шко до сти жан при-
мјер кри тич ког при ре ђи ва ња дје ла ова кве вр сте. При ре ђи ва че ви ко мен та ри 
сва ки став из Лек ци ја про вла че кроз мре жу ком па ра тив них ве за (ре ци мо 
да се уз па ра граф о иде а лу по ла зи од Пла то на, а до ла зи до Кан та, Хе ге ла, 
Шре ра и Ло сје ва): на 37 стра ни ца основ ног (Да ни чи ће вог) тек ста до шло је 
ше зде се так стра ни ца ко мен та ра, у сит ни јем сло гу, те ко мен тар ви ше стру ко 
пре ма ша основ ни текст, че сто пре ра ста ју ћи у ма ле огле де о есте тич ким и 
књи жев но те о риј ским пој мо ви ма и иде ја ма. 

Да ни сту ди ја о по че ци ма из у ча ва ња оп ште књи жев но сти код Ср ба ни 
Да ни чи ће ве лек ци је из есте ти ке ни су оста ле изо ло ва не у опу су проф. Тар-
та ље по твр ђи ва ће се из но ва у ви ше при ли ка и об ли ка, у на сло ви ма и име-
ни ма по члан ци ма у пе ри о ди ци и у збор ни ци ма: Љу бо мир Не дић, Бог дан 
По по вић, Сло бо дан Јо ва но вић, Ње гош (кад су му чи та ни Мил тон и Со фо кле, 
на слов је јед не ма ле Тар та љи не књи жев но и сто риј ске ди ле ме), Ди сов псе у-
до ним (та ко ђе зна чај на уз гре ди ца), Ђор ђе На то ше вић и Ђор ђе Ан ђе лић, 
Сто јан Но ва ко вић и ње гов ро ман, Ан дер се нов пу то пис. Да нас су глав не од 
по ме ну тих сту ди ја те мељ са вре ме них зна ња о пре лом ној епо си срп ске књи-
жев не кри ти ке на гра ни ци ре а ли зма и мо дер не. 

 У од но су на та кве окви ре, При по ве да че ва есте ти ка, књи га о Ан дри-
ћу (1979) до ла зи као из не на дан дар, и то оста је до да нас не за мјен љи во шћу 
и не над ма ше но шћу! (Што се нај бо ље ви ди по уче ста ло сти на во ђе ња При
по ве да че ве есте ти ке ме ђу сви ма ко ји се ба ве Ан дри ћем, да по ме не мо са мо 
Слав ка Гор ди ћа, Јо ва на Де ли ћа, Жа не ту Ђу кић Пе ри шић и Ти хо ми ра Бра-
јо ви ћа, а не сум њи во је та ко и у свим озбиљ ним ис тра жи ва њи ма Ан дри ће ве 
по е ти ке.) Јо ван Де лић је по во дом но вог сли је да сту ди ја и чла на ка о Ан дри-
ћу, у Тар та љи ној но вој књи зи о Ан дри ћу, срећ но на сло вље ној Пут по ред 
зна ко ва, њи хо вог ау то ра на звао „мај сто ром књи жев но и сто риј ске ми ни ја-
ту ре“. Ре као бих да Тар та љи на от кри ћа и ана ли зе че сто иду до епи фа ниј ских 
оза ре ња: не иден ти фи ку ју се са мо чи ње ни це из дје ла, или про цес ње го вог 
на ста ја ња, већ се освје тља ва естет ска су шти на, онај не сво дљи ви оре ол са-
мог би ћа дје ла.

Ме ђу тим, кад се ди ја хро но пра ти рад проф. Тар та ље, ви ди се да су ови 
би се ри на ше књи жев но на уч не ми сли на ста ја ли у ра ди о ни ци јед ног „хлад-
но ко ва“, по сте пе ним ци је ђе њем, у ис цр пљи ва њу от кри ве них ис тра жи вач ких 
по ља. Би ла је то, тек се ка сни је схва та, ис тра жи вач ка енер ги ја ко ја се исто-
вре ме но рас та ка ла у ви ше пра ва ца, од ра зр је ше ња псе у до ни ма или атри бу-
ци је тек сто ва до сло же ног кон тек ста але го рич но-са ти рич них алу зи ја у срп ској 
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про зи кра јем 19. ви је ка; или у тра га њи ма за жан ров ским до ди ри ма уну тар 
уто пиј ских ви зи ја у срп ској пе ри о ди ци дру ге по ло ви не 19. ви је ка. 

Ме ђу нај љеп ше при мје ре те Тар та љи не „хлад но ков ке“ спа да ма ли оглед 
До ча ра ва ње (1978), о ри је чи ко ја са др жи и чин и учи нак, „ства ра ње де ла... 
и ње го во од је ки ва ње у све сти дру гог“, ри јеч ду бо ког, пра е сте тич ког по тен-
ци ја ла, ко ја ће ући у књи гу До пра е сте ти ке (2007), гдје се чи та лац во ди 
„ка пра по че ци ма по и ма ња ле пог“ (А. Ло ма). По ме ни мо та ко ђе при мјер с 
отва ра њем те ма ко је ће по ста ти те о риј ски ак ту ел не тек кра јем ви је ка (нпр. 
Иво Ан дрић као чи та лац, ка сни је Пи сац као чи та лац и чи та лац као пи сац). 
Али до то га те о риј ски и те мат ски ак ту ел ног тек ста до шло се му ко трп ним 
чи та њем Ан дри ће вих све са ка и пре ко па ва њем ње го вих фа сци кли! 

Тим по во дом да до дам: у ври је ме (сва ко)ја ких те о риј ско-ме то до ло шких 
ин ва зи ја у про у ча ва ње књи жев но сти (марк си стич ка, со ци о ло шка, фор ма-
ли стич ка, струк ту ра ли стич ка, ре цеп ци о ни стич ка, де кон струк ци о ни стич ка, 
лин гви стич ка, кул тур но и сто риј ска, род на), проф. Тар та ља се др жао, ре кло 
би се, по стра ни. Као да је сли је дио је зик и стил ау то ра ко ји ма се ин тен зив-
но, као ту мач и при ре ђи вач, ба вио – Љу бо ми ра Не ди ћа, Бог да на По по ви ћа и 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа. Та ко су на ста ја ла ње го ва стил ски мир на есе ји стич-
ко-ана ли тич ка плат на, оза ре на от кри ћи ма и ве за ма ме ђу чи ње ни ца ма и 
от кро ве њи ма ље по те књи жев них тво ре ви на и књи жев не ми сли. 

Ме ђу тим, ли ше ност про ла зних те о риј ских на но са и за но са не зна чи да 
Тар та љи ни тек сто ви ни су у до слу ху са са вре ме ним ис ку ством и иза зо ви ма 
ра зу ми је ва ња књи жев них тек сто ва. Без фор мал ног ин си сти ра ња на та квом 
ути ску, у по ступ ци ма ана ли зе или у уоп шта ва њи ма, код ње га се осје ћа ис-
тан чан те о риј ско-есте тич ки по рив: дје ло као про из вод спо ја твор ца са чи тао-
цем, отво ре ност сми сла за сва ког чи та о ца по на о соб; по том ста тус ту ма ча 
као струч ног чи та о ца. По у зда но зна мо да је Иво Ан дрић за Тар та љи не 
чи та о це по стао оно што је сте тек по сред ством до ча ра ва ња или тре ну та ка 
срећ них про зра ка, из ни кли ца ми сли ње го вог ту ма ча (да узме мо јед ну ко-
ва ни цу Ла зе Ко сти ћа). 

Не мо же се у овој при ли ци до вољ но из дво ји ти до при нос проф. Тар та ље 
тек сто ло шким ис тра жи ва њи ма. Она се по ја вљу ју на ви ше рав ни: (1) по пу ња-
ва ју гра ђе ви ну ко ја се зо ве ау тор ски опус об ја вљи ва њем тек сто ва из за о-
став шти не, тих ве ли ких тра го ва на ста ја ња зна ме ни тих дје ла (ПраЋу при ја, 
ПраАвли ја); 2) утвр ђи ва ње ау тор ства ано ним но или псе у до ним но об ја вље-
них тек сто ва (Ђор ђа На то ше ви ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Бог да на По по ви ћа, 
Иве Ан дри ћа и, у на шим да ни ма, По ла Ва ле ри ја); (3) об ја вљи ва ње и ана-
ли за гра ђе у из у ча ва њу стил ских, мор фо ло шких и дру гих ал тер на ци ја на-
ста ја лих у ге не зи дје ла; (4) от кла ња ње по гре шних и сум њи вих атри бу ци ја; 
(5) си гур ни је ра зу ми је ва ње основ ног тек ста (из ме ђу оног што је пре цр та но, 
„на пу ште но гра ди ли ште“, и оно га што је ушло у основ ни текст)...; (6) Ни је 
да ле ко од ово га ни от кри ва ње за бо ра вље них пи са ца (као што је Ми лан Јо-
ва но вић Мор ски или есте ти чар и исто ри чар књи жев но сти Ђор ђе Ан ђе лић)! 
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(7) Тај ће ток сво је вр хо ве има ти у при ре ђи ва њу иза бра них или са бра них 
дје ла Љ. Не ди ћа и Б. По по ви ћа...

Све би смо ово мо гли ра чу на ти у оче ки ва не ре зул та те, да проф. Тар та ља 
ни је об ја вио књи гу Бе о град XXI ве ка: Из ста рих уто пи ја и ан ти у то пи ја 
(1989): мо за ик сту ди ја, ова књи га пре до ча ва исто ри ју иде ја и сли ке ста рог 
Бе о гра да, а из над све га ин те лек ту ал ну ат мос фе ру у омла дин ској ге не ра ци ји 
ше зде се тих/се дам де се тих го ди на XIX ви је ка! Ау тор је успио да око атри-
бу ци је јед ног из у зет ног тек ста (Бе о град по сле 200 го ди на) чи та о ца др жи на 
пу те ви ма сум њи, прет по став ки, мо гућ но сти, ис пи ту ју ћи опус не ко ли ци не 
пу бли ци ста и књи жев ни ка: стал но га во ди ка из ла зу, па га вра ћа у по ље 
не из вје сно сти, као да ужи ва у ба са њу по шу ма ма срп ске пе ри о ди ке, по фон-
до ви ма срп ских ар хи ва и ру ко пи сних одје ље ња би бли о те ка и на уч них уста-
но ва. По шав од пот пи са – јед на звје зди ца ис под тек ста, по сту пак атри бу ци је 
од вео је проф. Тар та љу у из у ча ва ње ци је лог кру га књи жев них дје лат ни ка 
с пи та њем „Ко је мо гао би ти ау тор?“: за др жао се на Ми ла ну Јо ва но ви ћу 
Мор ском, чо вје ку ре не сан сног ко ва, ље ка ру, про фе со ру, пу то пи сцу, ау то ру 
спи са о пу те ви ма на прет ка; по том је у мо гу ће ау то ре укљу чен круг са вре ме-
ни ка (Змај, На то ше вић, В.Ђор ђе вић, В. Јо ва но вић, Дра ги ша Ста но је вић, али 
и С. Но ва ко вић, по ред смје ста од ба че них, Алим пи ја Ва си ље ви ћа и Ми ла на 
Ку јун џи ћа)... И то је тра ја ло све док ни је от крио по да так да је ау тор тек ста 
Ђор ђе На то ше вић. Али то от кри ће скру пу ло зном и опре зном ис тра жи ва чу 
ни је до вољ но: он тра га за уну тар њим зна ко ви ма ау тор ства, сти лом, ми сли-
ма, ри је чи ма и про сто ри ма, ка ко ка же, „за уто пиј ска ма шта ња, за сме ла ви-
ђе ња и пред ви ђа ња бу дућ но сти“. По шао је за во де ћим иде ја ма не пот пи са ног 
тек ста и тра жио ана лог не иде је у дру гим члан ци ма прет по ста вље ног ау то-
ра. Ту се на шла еко ло ги ја, ур ба ни зам, ар хи тек ту ра, ње го ва ње здра вља, ма-
кро би о тич ка ис хра на, ду го вјеч ност чо вје ка, ра но ра ни лач ке на ви ке, за шти-
та жи во ти ња, пу те ви и тр го ви на, ин ду стри ја, ма ши не-ро бо ти, енер ге ти ка, 
удру жи ва ња, чи сти ја вје ра, жи вот у све ми ру, упра ва, шко ла, учи те љи, љу-
бав/же нид ба/удад ба, жен ска за ни ма ња, књи ге и би бли о те ке, на че ла кри ти ке. 
У срп ској тек сто ло шкој прак си те шко ће се на ћи сли чан, ка мо ли рав но пра-
ван, при лог ис тра жи ва њу ау тор ства ано ним но или псе у до ним но об ја вље них 
тек сто ва: на стао је мо за ик ма њих или ве ћих огле да о мо гу ћим ау то ри ма, 
књи жев ној ат мос фе ри, иде ја ма епо хе, пе ри о ди ци... 

Проф. Тар та ља је до кра ја по све ћен оно ме што ра ди и чи та. (Кад ми је 
јед ним крат ким пи сам це том за хва лио на књи зи Осно ви тек сто ло ги је, ус пут 
је до дао да та мо гдје опи су јем штам пар ску гре шку, сто ји – гра шка. Ота да 
ми је та гра шка дра жа од ико је дру ге гре шке!) Као при мјер те по све ће но сти 
дру гом ви ше не го се би по ме ну ћу књи гу Во ји на Ра ки ћа, јед ног од по сљед њих 
слу ша ла ца Бог да на По по ви ћа на Бе о град ском уни вер зи те ту (Бог дан По по
вић: Из раз го во ра и се ћа ња дав них, Бг 2004), ко ју је бри жљи во при ре дио 
проф. Тар та ља: све вр сте и сте пе ни ау то ри за ци је тек ста гра фич ки су раз лу-
че не, а по је ди на мје ста у фу сно та ма под у пи ра на су ко мен та ри ма из дру гих 
из во ра и уви да, од но сно из до са да шњих из у ча ва ња По по ви ће вог жи во та и 
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ра да или Ра ки ће вог ба вље ња сво јим про фе со ром. У кра ћем пред го во ру је 
ука за но на ври јед ност По по ви ће вих од го во ра, с оби љем не по зна тих по да та-
ка о ње го вој мла до сти, шко ло ва њу, лек ти ри, ро ди те љи ма и на став ни ци ма, 
пи сци ма ко јим се ба вио (Јо ван Ду чић), Пр вом свјет ском ра ту, по ли ти ци, мо-
нар си ма, по сљед њим мје се ци ма у Бе о гра ду под са ве знич ким бом ба ма. Пра те-
ћи Ра ки ћев текст и ка зи ва ња чу ве ног про фе со ра на по ме на ма, проф. Тар та ља 
је на чи нио го то во си ноп тич ке та бли це доц ни јих на по ра срп ске књи жев не 
исто ри о гра фи је да се дје ло Б. По по ви ћа из у чи и об ја ви. Про и за шла из ви ше-
стру ког пи је те та пре ма Во ји ну Ра ки ћу, Тар та љи ном про фе со ру ру ског је-
зи ка, а Ра ки ћа пак пре ма свом про фе со ру те о ри је књи жев но сти и есте ти ке 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту, ова књи га је пра ви обра зац ка ко се гра ди и 
одр жа ва ла нац на уч не тра ди ци је и чу ва ју ве зе из ме ђу ге не ра ци ја.

Нај но ви ја књи га проф. Тар та ље, об ја вље на у ре дов ном ко лу СКЗ, 2013, 
Пе сма о пе сми, по све ће на је пје снич ком ства ра њу, ка ко је о то ме пи са но и 
го во ре но у књи жев ним дје ли ма од Хо ме ро вог при ча ња у Оди се ји (гдје при-
ча ње слав ног Ита ча ни на за ди вљу је „као што пе ва ње пе ва ча оча ра ва“), у 
Ари сто фа но вим ко ме ди ја ма, Ха мле ту, на род ним пје сма ма у Ву ко вим збир-
ка ма, Зма ју, Ду чи ћу, Пи ран де лу, Пру сту, Це са ри ћу, Ан дри ћу, Вла ди ми ру По-
по ви ћу, Миљ ко ви ћу, Де сан ки Мак си мо вић, Бор хе су, Дра го ми ру Брај ко ви ћу 
или Мо ми Ка по ру, до ша љи вог пи та ња или ша љи вог од го во ра на озбиљ но 
пи та ње ка ко по ста ти пи сац. Син таг ма „пје сма о пје сми“ је, ка ко би ре као 
ау тор књи ге, „са бир но со чи во“ за ци је ли круг огле да о при ро ди ства ра лач ке 
са мо сви је сти и ства ра ла штва као „огле да ла у огле да лу“, уз то у не пре ста-
ном тка њу и пре пле ту ни ти из до ма ћих и ино стра них књи жев них ри зни ца.

„Јест свуд ње ко гр ја де ни је у все ле не вешчма,/ К’о у пје сне слич не гла-
су и спле те ним реч ма“, пи сао је Па вле Со ла рић по чет ком 19. ви је ка, као да 
се до зи ва с при зи ви ма Да гла са Хоф ште те ра и ње го ве иде је о „чуд ним пе тља-
ма“, ко ја се ци ти ра у уво ду Пе сме о пе сми. Ста ри срп ски пје сник је сло же-
ност и ди на ми ку пје снич ке ри је чи упо ре дио с ди на ми ком ва се ље не! Ве ће 
по хва ле по е зи ји те шко је на ћи у срп ској књи жев но сти до Зма је ве Пе сме о 
пе сми. 

Из у зет на ври јед ност Тар та љи ног пи сма ни је по сље ди ца са мо оно га 
што зо ве мо ин ту и ци јом, да ром, ми шљу, ве ли ком на чи та но шћу, ве ли ким 
зна њи ма, ис тра жи вач ком енер ги јом, већ и ме то до ло шке усмје ре но сти на 
чи ње ни цу, по тра гу за чи ње ни цом и ње ним ве за ма с дру гим чи ње ни ца ма и 
чи ни о ци ма. За ау то ра Пе сме о пе сми ври јед ност от кри ве не чи ње ни це за-
ви си од ње не уло ге у раз от кри ва њу ра спо на сми сла цје ли не ко јој при па да. 
А та кав сми сао се ства ра по сте пе но: за проф. Тар та љу се мо же ре ћи да је од 
ро да Ла зе Ко сти ћа. Ко стић на и ме за се бе ка же, да у по ре ђе њу са Зма јем 
(ко ји „ку је док је вру ће“, а „чим угле да ви лу, не пу шта је“), он пак ни кад ни је 
био „бр зац“, већ „хлад но ков“, „сту ден клеп“. Тар та ља сво је на ла зе оста вља 
да се кри ста ли зу ју и до зи ва ју, ста па ју с вла сти тим или ту ђим на ла зи ма и 
из ра ња ју у но вом ру ху; или им при ла зи с нео че ки ва но но ве стра не, го то во 
у иро нич ној дис тан ци: нпр. по ана ли зи Зма је ве Пе сме о пе сми, гдје се на шла 
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и исто ри ја ре цеп ци је, и пи та ње жан ра, и ве за са ли стом (илу стра ци ја ма) 
Не вен, гдје је об ја вље на, и са дру гим Зма је вим пје са ма, по сли је на во да из 
пред го во ра М. Ле сков ца – да ће она док је срп ског је зи ка „чи ни ти по нос и 
част срп ске књи жев но сти“ – Тар та ља ће ука за ти на до при нос те чу ве не 
пје сме књи жев ној ми сли, из дво јив ши ри јеч до ча ра ва ти, до ча ра ва ње, ко јој 
је, ве ли ау тор, те шко на ћи за мје ну у ве ли ким европ ским је зи ци ма. Тај на гли 
за о крет, оду ше вље ње на из глед јед ном сит ни цом, то је оно оду ше вље ње 
ко ји проф. Тар та ља не пре ста но иза зи ва код сво јих чи та ла ца, свра ћа ју ћи им 
па жњу на оне по је ди но сти ко је су са бир но со чи во епи фа ниј ског деј ства 
умјет нич ких дје ла!!! Тар та љи на ана ли за чу ве не Зма је ве пје сме, ње ног штам-
пар ског кон тек ста, жан ров ских ди мен зи ја, уну тар њих до ди ра ста је уз нај бо-
ље ана ли зе Зма је ве ли ри ке, би ло да их тра жи мо код Ле сков ца или Дра ги ше 
Жив ко ви ћа и Па вла По по ви ћа. Пе сма о пе сми је у на шој кри ти ци, у ра до-
ви ма про фе сор ке Мар че тић и про фе со ра Де ли ћа и Ми ки ћа, већ опи са на као 
круп но дје ло на ше на у ке о књи жев но сти, па се ја ов дје не бих с њи ма оти-
мао за до бро ка за ну ми сао. Али се о на уч но дје ло проф. Тар та ље у за јед нич-
ком за до вољ ству оти ма ју све стру ке или обла сти про у ча ва ња књи жев но сти 
у нас: и те о ри ја, и исто ри ја срп ске књи жев но сти, и ком па ра ти сти ка, и тек-
сто ло ги ја, и по е ти ка, од но сно есте ти ка. 

Кад у При по ве да че вој есте ти ци ци ти ра Дил та је ву тврд њу, да ве ли ког 
исто ри ча ра чи ни по ве за ност сна ге и ши ри не вла сти тог жи во та с по тре бом 
да се пре да ту ђем жи во ту, да „из гу би у ње му сво је Ја“, ре као бих да је Иво 
Тар та ља у том пре да ва њу књи жев ној ри је чи и дје лу по твр дио сво је Ја и 
ства рио тек сто ве ко јим њи хо ви чи та о ци пре да ју сво је ја. Не знам ка ко бих 
тач ни је из ра зио за до вољ ство и чар дру же ња с ра до ви ма до бит ни ка на гра де 
Мла ден Ле ско вац. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
du san.div@g mail.com
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Др Иво Тар та ља

УВЕК ОТВО РЕ НА ВРА ТА ВЕ ЛИ КЕ РИ ЗНИ ЦЕ

Ува же ни ча сни ци и дра ги го сти,
На гра да ко ја ми се да нас ова ко све ча но до де љу је оба ве зу је ме на ис кре-

ну за хвал ност и јед но при зна ње: при зна ти тре ба да то ни је пр ва на гра да 
ко ју ми Ма ти ца срп ска уру чу је.

Без све ча но сти, али не без истин ског уз бу ђе ња, ве ли ку на гра ду пру жи-
ла ми је Ма ти чи на Би бли о те ка сво јим фон дом рет ке пе ри о ди ке у дав не да не 
кад сам при пре мао док тор ску ди сер та ци ју и кад сам мо гао у чи та о ни ци 
узи ма ти са пул та на ру че не но ви не и ча со пи се из ХIХ ве ка, штам пу ка ква 
се ниг де дру где не би мо гла до би ти за пре гле да ње и чи та ње. Са не ким раз-
ло гом на ђо ше се ту Срб ска но ви на или ма га зин за ху до же ство, књи же ство 
и мо ду, Пе штан скобу дим ски ско ро те ча, Ју жна пче ла и слич ни ра ри те ти.

Осам де се тих го ди на ми ну лог ве ка, на по ре до са при бли жа ва њем ве ка 
ХХI, био сам жи во об у зет јед ним да ле ко ви дим опи сом Бе о гра да у ХХI ве ку, 
об ја вље ним у ка лен да ру Ује ди ње не омла ди не срп ске 1871. го ди не. По ет ски 
на дах нут ви зи о нар ски текст под на сло вом Бе о град по сле 200 го ди на био је 
без пот пи са. Ис под тог тек ста је би ла са мо јед на ти по граф ска зве зди ца (па-
ху љи ца). Не би ли се псе у до ним раз ре шио, на ме та ло се стр пљи во тра га ње. 
На кра ју кра је ва да ло се ра за бра ти да та јан стве ни ау тор ни је ни ко дру ги 
не го Ђор ђе На то ше вић, ле кар и пе да го шки пи сац, ен ци кло пе дист про све-
ти тељ ског ко ва у чи ју су бо га ту, пре бо га ту би о гра фи ју ушле и го ди не кад 
је био пред сед ник Ма ти це срп ске.

При ву чен ре зул та ти ма ве ли ког пре га о ца, по ку шао сам да у све шчи ци 
под на сло вом Ђор ђе На то ше вић на Ву ко вим по сло ви ма опи шем ње го ве 
фол кло ри стич ке ре зул та те. По ка за ло се да они об у хва та ју, из ме ђу оста лог, 
6.870 хи ља да при ку пље них по сло ви ца и уз ре чи ца или, ка ко би Вук ка зао, 
„у оби чај узе тих ре чи“ и, та ко ђе, три хи ља де за го нет ки по хра ње них у Ма-
ти чи ном Ру ко пи сном оде ле њу.

Ра ди про у ча ва ња ви зи о нар ског тек ста тре ба ло је ус по ста вља ти оп се-
жну би бли о гра фи ју ау то ро вих, ма хом не пот пи са них, тек сто ва. По ка за ло 
се да ве ћи на утвр ђе них на пи са Ђор ђа На то ше ви ћа от кри ва под ло гу за ни-



мљи вих ма шта ња о све ту бу дућ но сти и у исти мах пру жа нај бо љу по твр ду 
да је пре по зна ти ау тор ау тен ти чан. Сто га сам на стра ни ца ма сво је књи ге 
Бе о град ХХ1 ве ка из ста рих уто пи ја и ан ти у то пи ја су че лио по ду дар не 
те ме ви зи о нар ског тек ста и те ме из спи са На то ше ви ће вих. На ста ли су та ко 
у књи зи крат ки члан ци на те ме еко ло ги ја, ур ба ни зам, ар хи тек ту ра, не го ва
ње здра вља, ма кро би о тич ка ис хра на, ду го веч ност чо ве ко ва, ра но ра ни лач ке 
на ви ке, за шти та жи во ти ња, пу те ви и тр го ви на, ин ду стри ја, ма ши неро
бо ти, енер ге ти ка, удру жи ва ња, чи сти ја ве ра, жи вот у све ми ру, упра ва, 
шко ла, учи те љи, љу бав же нид баудад ба, жен ска за ни ма ња, књи ге и би блио
те ке, на че ла кри ти ке.

Из не над на на гра да ка кву ни слу ти ти ни сам мо гао че ка ла ме је у Ру ко-
пи сном оде ле њу ка да сам у кар то те ци тра жио спи се и цр те же за ни мљи вог 
пу то пи сца и по ли хи сто ра Ми ла на Јо ва но ви ћа „Мор ског“. Са ли сти ћи ма у 
ка р то те ци о овом Ми ла ну Јо ва но ви ћу до ди ри ва ли су се и ти ска ли, по азбуч-
ном ре ду ле по сло же ни, ли сти ћи са на сло ви ма до ку ме на та из ру ко пи сне за-
о став шти не јед ног дру гог Ми ла на Јо ва но ви ћа, име ња ка ко ји свом пот пи су 
до да је и пре зи ме по уја ку ко ји га је уси нио – Сто и ми ро вић. Ис пр ва смет ња 
у пре гле да њу гра ђе ра ди ко је сам при шао фи јо чи ци, у не ком маг но ве њу ова 
дру га гра ђа при ву кла је мо ју глав ну па жњу. Ука за ло ми се ве ли ко оби ље 
до ку ме на та ко ји се од но се на ча со пис ХХ век и уло гу Ми ла на Јо ва но ви ћа 
Сто и ми ро ви ћа у по кре та њу, из да ва њу и по пу ња ва њу тог ча со пи са. А упра во 
ча со пис ХХ век био је у жи жи рас пра ве ко ју сам у оно до ба во дио у По ли ти ци 
до ка зу ју ћи да Иво Ан дрић ни је мо гао би ти ау тор чла на ка пот пи си ва них 
псе у до ни мом Pa tri us, ка ко је оних да на го ди не 1980. био на бе ђен. Злоб ни 
ко мен та то ри у та да шњем гла си лу Фо кус од мах су ско чи ли са па ко сним до-
пи си ма, у сти лу: „Иву Ан дри ћа ни ко ни је мо гао при си ли ти да као књи жев ник 
– да је био ро до љуб – пи ше и об ја вљу је члан ке у сла ву та да шњег про ту на-
род ног ре жи ма.“

Ко ли ко сам знао и умео, осло нио сам се на сво је ис пи ти ва ње сти ли стич-
ког и би о граф ског ка рак те ра јер дру гим до ку мен ти ма ни сам рас по ла гао. И, 
гле! Са да су ми у Ма ти ци, од је дан пут, из вор ни ма те ри ја ли са ми, или тач ни је 
уз по моћ ва зда пред у сре тљи во га До бри во ја Неђ вин ског, до шли под ру ку.

У сво јим днев ни ци ма, ко је као ма ну скрипт чу ва Ру ко пи сно оде ле ње, 
(а од 2000. го ди не по сто је и као књи га у штам па ном об ли ку), Јо ва но вић – 
Сто и ми ро вић бе ле жи на дан 1. фе бру а ра 1938: „Иза шао је ХХ век. Ни јед но 
ве ли ко име: Ду чић, Ан дрић, Иси до ра итд. не ће да ра де на то ме ча со пи су…“. 
А у днев ни ку од ја ну а ра 1939, ме ђу по сло ви ма ко је сам оба вља Јо ва но вић 
Сто и ми ро вић је за бе ле жио: „У 6 на бр зи ну члан ци Ран ку за ХХ век о спољ-
ној по ли ти ци.“ Ран ко Мла де но вић био је уред ник ча со пи са. Ви ше ни је оста-
ло ме ста сум њи ко је сто јао иза се ри је спољ но по ли тич ких ко мен та ра бр зо-
пле то и нео д го вор но при пи са них Ан дри ћу. (За нај пот пу ни ју исто ри ју це лог 
тог слу ча ја оста је текст „Јед на би бли о граф ска по гре шка“, об ја вљен у дру гом 
из да њу књи ге Пут по ред зна ко ва, Ис точ но Са ра је во, 2006.)
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Нај све жи ја је у мом се ћа њу јед на на гра да ко јом сам не дав но по ча шћен 
под овим кро вом, у Ма ти ци срп ској, увек отво ре них вра та.

Реч је о тре нут ку кад сам при мио у ру ке и сни мио ста ри ма сти лом ис-
пи са ни ру ко пис ни ка да про у че ног фи ло зо фа Уро ша Ми лан ко ви ћа, спис у 
ко јем се кри је цео ци клус ње го вих пе са ма из сту дент ских да на. От крио их 
је Ан дри ја Стој ко вић и ви ше ни је би ло те шко схва ти ти ка кво по вла шће но 
ме сто те пе сме за слу жу ју у исто ри ји књи жев но сти. Ве ру јем да ће о то ме 
је дан пут би ти ре чи у Ма ти чи ном Збор ни ку за књи жев ност.

Књи га Пе сма о пе сми – ши ром књи жев но сти, ко ју је углед ни бла го на-
кло ни жи ри оце нио као до стој ну ви со ке на гра де на не по сред ни ји на чин је 
ве за на за жи во и мно го стра но де ло ва ње Мла де на Ле сков ца чи ње ни цом да 
је упра во тај па жљи ви при ре ђи вач Зма је вих Ода бра них де ла из 1949. го ди-
не за ми слио и ор га ни зо вао на уч ни скуп у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет-
но сти по во дом 150 го ди на од ро ђе ња Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. По зван да 
уче ству јем на том на уч ном ску пу, иза брао сам да го во рим о чу ве ној по е ми 
Зма је вој Пе сма о пе сми. Мо јим ре фе ра том, до со ље ним, по да ци ма из Ма ти-
чи ног Ру ко пи сног оде ле ња, за по чет је рад ни део ску па и текст ко ји сам 
та да про чи тао, не знат но до ра ђен, на ћи ће се у са да шњој књи зи као пр ви 
под сти цај – да не ка жем ин спи ра ци ја, али сва ка ко као њен на слов и иде ја 
во ди ља, оквир на кон цеп ци ја.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Катедра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
tartalja@beotel.net
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О Ц Е Н Е  И  П Р И К А З И

UDC 821.163.41.09”04/14”(082)

ЗБОР НИК СТУ ДИ ЈА О СЛО ВЕН СКОМ И СРП СКОМ  
СРЕД ЊО ВЕ КО ВЉУ

(Ана то лий Ар кадьевич Ту ри лов. Ис сле до ва ния ֲо славянско му и  
серб ско му сре дне ве ковью. Ђор ђе Три фу но вић, Сне жа на Је ле си је вић (прир.).  

Бе о град: Чи го ја штам па, 2014, 739 стр.)

1. Књи га ко ја је пред на ма пред ста вља збор ник сту ди ја ру ског сла ви сте А. А. 
Ту ри ло ва по све ће них сло вен ском сред њо ве ков ном ру ко пи сном на сле ђу. Прав це 
ау то ро вих ис тра жи ва ња умно го ме је усме ра вао рад на ве ли ким и зна чај ним про-
јек ти ма ка та ло ги за ци је и опи са сло вен ских ћи рил ских ру ко пи са на те ри то ри ји 
бив шег Со вјет ског Са ве за и ван тих гра ни ца, не пре ста но пра ћен от кри ћи ма но вих 
тек сто ва, но вих пре пи са, пре ци зни јим да та ци ја ма, атри бу ци ја ма пи сар ских ру ку, 
иден ти фи ка ци ја ма раз дво је них фраг ме на та ру ко писā. Два де сет де вет тек сто ва, 
као сво је вр стан са же так до са да шњих (три де се то го ди шњих) ис тра жи ва ња, ор га ни-
зо ва но је у три те мат ске це ли не, чи ји на зи ви пре ци зни је го во ре о епо ха ма и аспек-
ти ма сло вен ске пи сме но сти ко ји су у цен тру Ту ри ло вље вог ин те ре со ва ња, али и 
(уо ста лом, као и сам на слов књи ге) им пли ци ра ју на ро чит зна чај срп ске тра ди ци је 
у окви ру сло вен ског пи са ног на сле ђа: I. Ки рил ломе фо ди ев ское на сле дие и серб ская 
сре дне ве ко вая кни жноֲис ьмен ная ֳра ди ция (21–136), II. Меж славянские кни
жноли ֳ е ра ֳ урные связи XI I–X VII вв. (139–475), III. Из ис ֳ о рии серб ской кульֳу
ры и ֲисьмен но сֳи XI I I–X VI вв. (479–667).

Из да ње је упот пу ње но раз ви је ним пра те ћим и по моћ ним апа ра том, ко ји чи не: 
Пре ди сло вие (9–13) / Пред го вор (15–18), Сֲи сок со кращен ий (669–673), Све де ния об 
ав ֳ о ре (675–676) / Бе ле шка о пи сцу (677–678), Би бли о ֱ ра фи че ская сֲрав ка (679–683), 
Ука за ֳ ель ֵ и фров ру ко ֲ и сей уֲо ми на емых в из да нии (685–703), Ре зи меа (705–731). 
На ро чи то ис ти че мо по след њи сег мент, ре зи мее ра до ва са чи ње не од стра не са мог 
ау то ра (уто ли ко до дат но ре пре зен та тив не) и пре ве де не на срп ски је зик, ка о сво је-
вр сне пу то ка зе чи та о цу у кре та њу кроз књи гу.

2. Пр во по гла вље по све ће но је при мар ном, на ста ри јем сло ју у раз во ју сло вен-
ске пи сме но сти. Чи не га при ло зи: Суд ьба древ нейֵих славянских ли ֳ е ра ֳ урных 
ֲамяֳни ков в сре дне ве ковых на ци о нально ре ֱ и о нальных ֳра ди циях (21–42), Роль 
серб ской ֳ ра ди ции в со хра не нии древ нейֵих ֲ амяֳни ков славянской ли ֳ е ра ֳ уры 
(43–54), К оֲре де ле нию объема ֳ вор че ско ֱ о на сле дия уче ни ков Ки рил ла и Ме фо дия 
в со сֳа ве славянскоֱо Треб ни ка (Пред ва ри ֳ ельные наблюде ния над южно славянской 
ру ко ֲ и сной и сֳа ро ֲ е чат ной ֳра ди цией) (55–71), К из у че нию южно славянской 
ру ко ֲ и сной ֳ ра ди ции« Про гла са Кон стан ти на Фи ло со фа» (73–85), Ми ле ֵ ев ский 
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ֲа не ֱ и рик и Го ми ли а рий Ми ха но ви ча – к да ֳ и ров ке и ֲ ро ис хо жде нию двух древ ней
ֵих серб ских спи сков Тор же сֳвен ни ка общеֱо (87–105), Две забыֳые даֳы болֱар
ской цер ков ноֲо ли ֳ и че ской ис ֳ о рии IX в. (К во ֲ ро су фор ми ро ва ния бол ֱ ар ско ֱ о 
ва ри ан ֳ а цер ков но ֱ о месяце сло ва в эֲо ху Пер воֱо цар сֳва) (107–136).

У кон тек сту до бро по зна те све де но сти тзв. ста ро сло вен ског ка но на, за од го-
во ре на бар не ка од мно гих отво ре них пи та ња о ра ду Со лун ске бра ће и њи хо вих 
след бе ни ка обра ћа мо се кор пу су тек сто ва ко је ба шти не ка сни је сло вен ске на ци о-
нал но-ре ги о нал не тра ди ци је, као на след ни ци охрид ске и пре слав ске шко ле. У окви-
ру оп ште ју жно сло вен ске тра ди ци је из два ја ју се три гра не. Ис точ но бу гар ска је нај-
си ро ма шни ја услед број них не по вољ них исто риј ских окол но сти (дру га по ло ви на 
XI II ве ка обе ле же на је та тар ским на па ди ма, уну тра шњим не ми ри ма и уни ште њем 
би бли о те ке Зо граф ског ма на сти ра). За пад но бу гар ска (ма ке дон ска), због ин тен зив-
них кон та ка та ве о ма је слич на нај бо га ти јој, срп ској гра ни, ко јој су уло гу ри зни-
чар ке ду хов ног бла га оста лог иза Ћи ри ла и Ме то ди ја и њи хо вих уче ни ка, до не ли 
ста бил на уну тра шња и спољ на по ли ти ка од XII до сре ди не XIV ве ка и све стра на 
де лат ност Хи лан да ра. На пла ну ис точ но сло вен ске тра ди ци је, XV век из два ја се 
као „пр ви пот пу но ре пре зен та ти ван у по гле ду књи жев ног ре пер то а ра“. Да кле, не 
са мо да су исто риј ске (по ли тич ке) окол но сти од ре ди ле по чет ке сло вен ске пи сме-
но сти (спо ме ни мо мо рав ског кне за Рас ти сла ва), већ су го то во пре суд но ути ца ле и 
на очу ва ност ћи ри ло-ме то ди јев ског на сле ђа у по то њим епо ха ма.

Ау тор нас за тим усме ра ва ка срп ској тра ди ци ји, тј. ка кор пу су нај ста ри јих 
сло вен ских тек сто ва са чу ва них у срп ским пре пи си ма. Раз у ме се, у сре ди шту ин те-
ре со ва ња су ори ги нал ни са ста ви. Из  пре гле да спо ме ни ка из два ја мо Про глас све тог 
је ван ђе ља / Про глас Кон стан ти на Фи ло со фа (при пи су је се Кон стан ти ну-Ћи ри лу 
или Кон стан ти ну Пре слав ском, ја вља се у три срп ска ру ко пи са XI I I –XIV ве ка), и 
у но ви је вре ме от кри ве не нај ста ри је сло вен ске хим но граф ске тво ре ви не, на ста ја ле 
у IX и по чет ком X ве ка из пе ра уче никā Сло вен ских апо сто ла (име на ау то ра у акро-
сти ху!), са чу ва не у ви ше срп ских пре пи са. Пре о ста ле при ло ге да те у окви ру пр вог 
по гла вља ове књи ге А. А. Ту ри лов по све тио је ра све тља ва њу по је ди них кон крет-
ни јих пи та ња у окви ру срп ске тра ди ци је.

Већ по зна тим три ма хим но граф ским тек сто ви ма у са ста ву треб ни ка, ко је су 
на пи са ли уче ни ци Ћи ри ла и Ме то ди ја, А. А. Ту ри лов при дру жу је но во от кри ве не 
њи хо ве пре пи се и још је дан текст (но ви ци клус сти хи ра у Чи ну све шта ња ма сла). 
Ис пи ти ва њем ни за срп ских треб ни ка, ка ко ру ко пи сних, та ко и штам па них, при 
че му је по себ но ме сто при па ло де чан ском пер га мент ном ко дек су бр. 67 из сре ди не 
XIV ве ка, до ла зи се до ни за зна чај них чи ње ни ца. На осно ву ре кон струк ци је де ла 
акро сти ха са став се атри бу и ра Кон стан ти ну Пре слав ском, утвр ђу ју се три ре дак-
ци је тек ста (де чан ска се сма тра ве о ма бли ском пр во бит ној), а треб ник се от кри ва 
као зна ча јан за про у ча ва ње нај ста ри је сло вен ске хим но гра фи је (на кон три о да, ми-
не ја и ок то и ха).

У на ред ном члан ку раз ма тра се ју жно сло вен ска ру ко пи сна тра ди ци ја Про
гла са све тог је ван ђе ља. Ау тор нај пре ис ти че да овај текст ни је про на шао А. Ф. 
Гиљ фер динг, већ В. И. Гри го ро вич, с тим да му из не по зна тог раз ло га ни је при дао 
од го ва ра ју ћи зна чај. За тим се утвр ђу је по ре кло и да је што је мо гу ће пре ци зни ја 
да та ци ја три срп ска пер га мент на че тво је ван ђе ља ко ја као сво је вр стан пред го вор 
са др же овај текст: 1) тзв. Бу ни ло во је ван ђе ље, чи ји је пи сар за пра во ди јак Ге ор ги-
је-Ра до слав, а до тич ни Бу ни ло са мо ау тор за пи са, да ти ра се у XI II век; 2) тзв. Је ван
ђе ље анаг но ста Ра ди на, на ста ло у се вер ној Ма ке до ни ји 1308–1311; 3) Пећ ки пре-
пис из дру ге че твр ти не  – сре ди не XIV ве ка. На осно ву при су ства по ме на ру ских 
све та ца у ме се цо сло ви ма сва три ко дек са (што је би ло уо би ча је но за ју жно сло вен-
ска је ван ђе ља и апо сто ле XI II и XIV ве ка и не ука зу је на ру ско по ре кло), утвр ђу је 
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се да су пред ло шци ових ру ко пи са на ста ли не ра ни је од пре ла за XII у XI II век, те 
да не ре пре зен ту ју нај ста ри ју вер зи ју сло вен ског пре во да је ван ђе ља.

Рад ко ји сле ди ба ви се два ма нај ра ни јим срп ским пред став ни ци ма оп штег 
тр жа став ни ка, Ми ле шев ским па не ги ри ком и Ми ха но ви ће вим хо ми ли ја ром, зна чај-
ним за ре кон струк ци ју цр кве ног и кул тур ног жи во та Ср би је у пе ри о ду пре ши ро ке 
упо тре бе Је ру са лим ског ти пи ка, али и за исто ри ју овог нај ста ри јег ти па сло вен ског 
хо ми ли ја ра. Ко ди ко ло шком и па ле о граф ском ана ли зом, у ди ску си ји са ли те ра ту-
ром, утвр ђе но је да спо ме ни ци и пак не ма ју за јед нич ког пи са ра (глав ни пи сар Ми ха
но ви ће вог хо ми ли ја ра је сту де нич ки игу ман Ни ко ла, а Ми ле шев ски па не ги рик пре-
пи сао је ди јак Ге ор ги је-Ра до слав), с тим да прет по став ка о истом скрип то ри ју му 
оста је не раз ја шње на. Ру ко пи си су го то во са вре ме ни (Ми ха но ви ћев хо ми ли јар на стао 
је кра јем XI II – у пр вој тре ћи ни XIV ве ка, а Ми ле шев ски па не ги ри ку по след њој 
че твр ти ни XI II – пр вој тре ћи ни XIV ве ка).

По след њи чла нак пр ве це ли не пред ста вља до при нос ре кон струк ци ји по чет-
не фа зе у фор ми ра њу на ци о нал но-ре ги о нал не ва ри јан те цр кве ног ме се цо сло ва у 
Бу гар ској у дру гој по ло ви ни IX ве ка. У не до стат ку бу гар ских из во ра, дра го цен је 
срп ски ме се цо слов с кра ја XI II и по чет ка XIV ве ка ко ји се чу ва у Ар хи ву Сан ктпе-
тер бу шког исто риј ског ин сти ту та (Ко лек ци ја ру ко пи сних књи га, За пад но е вроп ска 
сек ци ја, бр. 680). Овај ру ко пис са др жи по ме не „два за бо ра вље на да ту ма бу гар ске 
цр кве но-по ли тич ке исто ри је IX ве ка“, ина че не по зна те у ли тур гиј ским ка лен да-
ри ма, и уне ко ли ко нео бич не, бу ду ћи да ју жно сло вен ски ме се цо сло ви ско ро ис кљу-
чи во са др же по ме не све ци ма и пре но си ма њи хо вих мо шти ју. Реч је о гу ше њу па-
ган ске по бу не од стра не кне за Бо ри са-Ми ха и ла (ина че по зна те у ис тро риј ским 
из во ри ма) и о осве ће њу да нас не по зна тог хра ма по све ће ног све том апо сто лу Пе тру, 
ко ји по ми шље њу А. А. Ту ри ло ва тре ба тра жи ти „сре ди безымянных ар хи тек турных 
со о ру же ний Пли ски или Пре сла ва, из вестных по ар хе о ло ги че ским рас коп кам“. 
На овај на чин за о кру жу је се при ча о ве о ма зна чај ној уло зи ста бил не срп ске тра-
ди ци је у очу ва њу древ ног сло вен ског на сле ђа.

3. Дру га (и нај о бим ни ја) це ли на у књи зи ба ца (но во) све тло на не ке аспек те 
ме ђу сло вен ских (ју жно сло вен ских и ис точ но сло вен ских) кул тур них кон та ка та, 
ве за и ути ца ја то ком епо хе сред њо ве ко вља.

3.1. Пр ви блок ра до ва по све ћен је тзв. пр вом ис точ но сло вен ском ути ца ју: 
Памяֳни ки древ не рус ской ли ֳ е ра ֳ уры и ֲ исьмен но сֳи у южных славян в XI I –XIV 
вв. (ֲро блемы и ֲер сֲек ֳ ивы из у че ния) (139–201), «По у че ние Мо и сея» и сбор ник 
иֱу ме на Сֲи ри до на (нов ֱ о род ский ֲамяֳник XII в. в кон ֳ ек сֳе рус скоюжно
славянских связей) (203–229), К ис ֳ о рии ро сֳов скоֱо владычно ֱ о скриֲ ֳ о рия 
XI II в.: сֳарые факֳы и новые данные (231–245).

Нај пре се на те ме љу ре зул та та прет ход них ис тра жи ва ња (за по че тих од стра не 
М. Н. Спе ран ског), али и на осно ву (нај)но ви јих от кри ћа, по ку ша ва што пре ци зни је 
од ре ди ти вре ме, обим и ка рак тер овог исто риј ско-кул тур ног фе но ме на. Кон так ти 
су нај ве ро ват ни је оме ђе ни по след њом че твр ти ном XII и дру гом че твр ти ном XI II 
ве ка (тј. фор ми ра њем бу гар ске и срп ске др жа ве и мон го ло-та тар ском на је здом у 
Ру си ји). Прак тич но је ди ни из вор за про у ча ва ње оста је њи хов ре зул тат, ста ри ру ски 
кор пус по знат на сло вен ском Бал ка ну (у ве ћој ме ри срп ски не го бу гар ски), у ко ме 
се из два ја ју три сег мен та: 1) ори ги нал ни ста ри ру ски са ста ви (нпр. Пре ди сло вие 
ֲо ка ја ни ју), 2) ис точ но сло вен ски пре во ди (нпр. Пче ла, Пан дек те Ни ко на Чр но гор-
ца), 3) ју жно сло вен ски тек сто ви ко ји се вра ћа ју кроз ру ско по сред ство (нпр. оп шир-
но жи ти је Кон стан ти на-Ћи ри ла). У основ ном тек сту и до дат ку уз рад на ве ден је 
ве ли ки број кон крет них спо ме ни ка и оцр тан њи хов пут у ју жно сло вен ском све ту.



Ау тор за тим раз ма тра две кон крет не ма ни фе ста ци је пр вог ис точ но сло вен ског 
ути ца ја. Од го ва ра ју ћим ар хе о граф ским и тек сто ло шким по ступ ци ма утвр ђе но је 
да је нов го род ска по у ка по во дом по губ не су ше 1161. го ди не свој жи вот у срп ској 
тра ди ци ји за по че ла нај ве ро ват ни је као део ре кон стру и са ног збор ни ка ко ји је, укљу-
чив ши и дру ге ис точ но сло вен ске тек сто ве, са ста вио сту де нич ки игу ман Спи ри дон 
у пр вој тре ћи ни XI II ве ка. По  ми шље њу А. А. Ту ри ло ва, не по сред ну мо ти ва ци ју 
за до ла зак овог тек ста у срп ску сре ди ну (нај ве ро ват ни је по сред ством Све те Го ре) 
мо гла би пред ста вља ти не срећ на ана ло ги ја из ме ђу те шких нов го род ских су шних 
го ди на и бор бе Ву ка на и Сте фа на за ве ли ко жу пан ски пре сто. Иа ко се пр ви ис точ
но сло вен ски ути цај пре те жно оства ри вао пу то ва њем од ре ђе них тек сто ва из ру ских 
у ју жно сло вен ске пре де ле, на ред ни при мер пред ста вља не што дру га чи ји вид ути-
ца ја јед не кул ту ре на дру гу у сред њем ве ку. Реч је о ши ре њу скрип тор ских тех ни ка 
ро стов ског вла ди чан ско-кне жев ског скрип то ри ју ма из пр ве по ло ви не XI II ве ка. 
На и ме, чи ни се да је срп ски пи сар Бу ди ло, за ког је па ле о граф ском ана ли зом по у зда-
но утвр ђе но да је пре пи сао сви так Ка реј ског ти пи ка и срп ско апра ко сно је ван ђе ље 
Ва ти кан ске би бли о те ке – учио од ро стов ских пи са ра.

3.2. Ипак, нај ве ћи број ра до ва дру гог по гла вља об је ди њен је ау то ро вом фо ку-
си ра но шћу на фе но мен дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја на ис точ но сло вен ску кул-
ту ру, ко ји је ви ше про у ча ван (ве ро ват но због свог ин тен зи те та и бо ље до ку мен то ва-
но сти у исто риј ским из во ри ма), али и пот пу но оспо ра ван. Ову це ли ну чи не сту ди је: 
Во сֳоч но славянская кни жная кульֳу ра кон ца XIV–XV в. и «вֳо рое южно славянское 
влияние» (247–290), К во ֲ ро су о ֲ е ри о ди за ции рус скоюжно славянских ли ֳ е ра ֳ у
рных связей XV – на ча ла XVI в. (291–305), К во ֲ ро су о серб ском ком ֲ о нен ֳ е во 
«вֳо ром южно славянском влиянии» (307–326), Южно славянские ֲ е ре воды XIV–XV 
вв. и кор ֲ ус ֲе ре водных ֳек сֳов на Ру си (к 110ле ֳ ию выхо да в свеֳ ֳру да А. И. 
Со бо лев ско го) (327–359), К ис ֳ о рии Сֳи ֵ но ֱ о ֲро ло ֱ а на Ру си (361–370), Южно
славянские ֲ амяֳни ки в ли ֳ е ра ֳ у ре и кни жно сֳи Ли ֳ ов ской и Мо сков ской Ру си 
XV – ֲер вой ֲо ло вины XVI в.: ֲа ра доксы ис ֳ о рии и ֱе оֱра фии кульֳурных связей 
(371–412), «Га рунар Ра ֵ и дов ский» сюжеֳ в славянских ли ֳ е ра ֳ у рах XV–XVI вв. 
(серб ский де сֲоֳ Сֳе фан Ла за ре вич и ве ли кий князь Мо сков ский Иван Ка ли ֳ а 
(413–419), Кри ֳ е рии оֲре де ле ния славяномол дав ских ру ко ֲ и сей XV–XVI вв. (421–
457), Эֲи зод бол ֱ а росерб скорус ских связей се ред нины XVII ве ка (ֱ и ֲ о ֳ е за о ֲро
ис хо жде нии кар ло вац кой ру ко ֲ и си «Ска за ния о ֲ исьме нах» Кон сֳан ֳ и на Ко сֳе
нец ко го) (459–475).

Ре зул та ти дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја ви дљи ви су на че ти ри пла на: 1) 
кор пус тек сто ва ме ђу Ис точ ним Сло ве ни ма бо га ти се кроз пре во де и ре дак ци је 
ју жно сло вен ског по ре кла, што се ак тив но од ви ја из ме ђу 1380. и 1430; 2) на пла ну 
ор то гра фи је, по сле по чет ног крат ког пе ри о да обе ле же ног скло но шћу ка ру си фи-
ка ци ји, уста љу је се ју жно сло вен ски (сред њо бу гар ски, тр нов ски) пра во пи сни узус; 
3) у обла сти гра фи је рас про стра ње на су по лу у став на сло ва ју жно сло вен ског ти па 
(тзв. мла ђи по лу у став); 4) у илу ми на ци ји до ми ни ра бал кан ски стил (нпр. за ста ви це 
с пре пле ти ма). Та ко ђе, од XV ве ка у ори ги нал ним ра до ви ма ја вља се и бит на сти-
ли стич ка ино ва ци ја – пле те ни је сло вес. Мо жда и нај зна чај ни ји Ту ри ло вљев до-
при нос из у ча ва њу дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја пред ста вља ис ти ца ње ње го ве 
ево лу тив не при ро де – реч је о про це су, чи је се од ли ке раз ви ја ју по сте пе но, не увек 
ме ђу соб но син хро но, и не увек си ме трич но на чи та вом ис точ но сло вен ском про сто-
ру, те по сто је ло кал не ва ри јан те (мо сков ска, нов го род ска итд.). 

У на став ку ау тор ука зу је на до са да у на у ци за по ста вљан пе ри од дру ге по ло-
ви не XV и по чет ка XVI ве ка, обе ле жен срп ско-ру ским кон так ти ма (пре те жно пре ко 
Све те Го ре). Ре зул тат је по ја ва но вих тек сто ва, ко ји ка сни је ула зе у Ру ски хро но граф 
(на ста јао у Јо си фо-Во ло ко лам ском ма на сти ру 1516–1522), пре вод них (ви зан тиј ске 
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хро ни ке, Срп ска Алек сан дри да, При ча о кра ље ви ма), али ово га пу та и ори ги нал них 
(оп шир на жи ти ја XI I I–XV ве ка). До ла зак ори ги нал них тек сто ва, ко ји су ге не рал но 
ма ње по кре тљи ви због при су ства на ци о нал не ком по нен те, об ја шња ва се по тре бом 
за срп ским ис ку ством у фор ми ра њу цен тра ли зо ва не др жа ве, а оно је са др жа но упра-
во у вла дар ским жи ти ји ма. У ди ску си ји са ста вом А. И. Со бо љев ског да су кон так ти 
у окви ру дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја ско ро ис кљу чи во бу гар ско-ру ски, А. А. 
Ту ри лов је са гла сан да они сва ка ко је су до ми нант ни, али ар гу мен то ва но под вла чи 
да срп ску ком по нен ту не тре ба мар ги на ли зо ва ти, а још ма ње иг но ри са ти.

Још је дан сег мент у ко јем је за кључ ци ма А. И. Со бо љев ског (ина че, ау то ра 
кла сич них сту ди ја о овој про бле ма ти ци) по треб на ко рек ци ја и до пу на, раз у ме се, 
на те ме љу но вих са зна ња, је сте од нос ју жно сло вен ских пре во да XIV–XV ве ка и 
кор пу са пре вод них тек сто ва у Ру си ји. На и ме, пре ци зни ја или но ви ја да та ци ја ве-
ли ког бро ја спо ме ни ка по ка за ла је да зна ча јан број њих тре ба ис кљу чи ти са спи ска 
Со бо љев ског јер ни су ре зул тат дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја. Углав ном се ра ди 
о тек сто ви ма ко ји су ви ше пу та пре во ђе ни у ју жно сло вен ској сре ди ни, те су ме ђу 
Ис точ не Сло ве не пр ви пут до спе ли још у до мон гол ском пе ри о ду. Ком пен за тив но 
по по ме ну ти спи сак, има и де ла ко ја му тре ба при кљу чи ти (углав ном но во от кри-
ве на), нпр. Но мо ка нон Псе у доЗо на ре, Скит ски устав, ле ген дар но Ска за ни је о 
ин диј ском цар ству.

Ау тор ула зи у по ле ми ку са тврд ња ма пољ ских и ли тван ских фи ло ло га о то ме 
да је ју жно сло вен ска ком по нен та из ра зи та од ли ка за пад не и ју го за пад не ру ске тра-
ди ци је (да на шњи укра јин ско-бе ло ру ски пре де ли), ко јом се она раз ли ку је од ве ли-
ко ру ске (мо сков ске). Њи хо ва иде ја се за сни ва на ни зу те о риј ско-ме то до ло шких 
про пу ста. По ла зи се од по јед но ста вље не прет по став ке о пре суд но сти ге о граф ског 
фак то ра (бли зи на Бал ка на), си ту а ци ја у Мо сков ској Ру си ји се не ана ли зи ра, а ве-
ћи на тек сто ва ко ји се на во де за пра во су ка рак те ри сти ка чи та вог ис точ но сло вен ског 
про сто ра. На кон упо ред не ана ли зе суд би не ве ћег бро ја тек сто ва раз ли чи тих жан-
ро ва А. А. Ту ри лов за кљу чу је да је кор пус ју жно сло вен ских спи са у бу ду ћим укра-
јин ско-бе ло ру ским зе мља ма знат но све де ни ји у од но су на ве ли ко ру ске (нпр. пре-
вод не хро ни ке и ха ги о гра фи ја та мо ско ро у пот пу но сти од су ству ју). За кон так те 
Ју жних и Ис точ них Сло ве на од пу ке ме ђу соб не ге о граф ске уда ље но сти да ле ко је 
зна чај ни ја чи ње ни ца да су се од ви ја ли пре ко Све те Го ре и Ца ри гра да.

За овим раз ма тра њи ма ко ја су, увек по ла зе ћи од кон крет них спо ме ни ка, ре-
ви ди ра ла не ке прет ход но по зна те и обез бе ди ла но ве чи ње ни це о д ру гом ју жно сло
вен ском ути ца ју, сле де два при ме ра, два за ни мљи ва ви да ме ђу кул тур них ути ца ја. 
На и ме, под ју жно сло вен ским ути ца јем (уз зна чај ну срп ску ком по нен ту!) у ру ској 
тра ди ци ји фор ми ра се је дан жа нр и по ја вљу је се је дан си же. Но ви ја ре дак ци ја сти-
шног про ло га ме ђу Ру се сти же из бу гар ске сре ди не (тзв. тр нов ска ре дак ци ја), и то 
кроз срп ско по сред ство, и по сто ји па ра лел но уз ста ри ју. Чи тав жа нр вре ме ном се 
об ли ку је као не стро го бо го слу жбен спис, већ као сво је вр стан збор ник жи тиј но-по-
уч ног са др жа ја. Древ ни лу та ју ћи си же (по знат као „ха рун-ал -ра ши дов ски“, по ју на ку 
из 1001 но ћи) о вла да ру ко ји но ћу хо да гра дом и ште дро да ру је си ро ма хе, у окви ру 
сло вен ских ли те ра ту ра XV–XVI ве ка за бе ле жен је два пу та, у при чи о мо сков ском 
кне зу Ива ну Ка ли ти и у Жи ти ју де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа. Пр ви текст је део 
Во ло ко лам ског па те ри ка, а дру ги је је дан од из во ра за Ру ски хро но граф. Ка ко се 
сма тра да је у са ста вља њу оба ова сво је вр сна ма кро тек ста уче ство ва ла иста осо ба 
(До си теј То по ров), не сум њи во је да су две сло вен ске ре а ли за ци је по ме ну тог си жеа 
ме ђу соб но усло вље не. Ве ро ват ни ја је при мар ност срп ске ва ри јан те. На и ме, реч је 
о епо си дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја, а ка ко ис ти че А. А. Ту ри лов, ме ђу сло вен-
ски ути ца ји ни у јед ном тре нут ку ни су би ли уза јам ни. Ја сно је да се кон крет ни 
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про бле ми увек мо ра ју ре ша ва ти у кон тек сту ши ро ко по ста вље них зна ња о епо ха-
ма и фе но ме ни ма ко ји ма при па да ју.

Књи га до но си и чла нак о сло вен ско-мол дав ским ру ко пи си ма. На кон крат ког 
су ми ра ња исто риј ских окол но сти (ве зе са Сло ве ни ма, при су ство сло вен ског жи вља 
и пра во сла вља) ко је су иза зва ле и одр жа ва ле ову на из глед нео бич ну по ја ву, ау тор 
ука зу је на по тре бу да се пре ци зи ра ју ин ди ка то ри мол дав ске про ве ни јен ци је. Чи-
ње ни ца да не ма та квих ру ко пи са пре пр ве по ло ви не XIV ве ка, као и да го то во сви 
срп ски тек сто ви при па да ју прав ним и кон фе си о нал ним жан ро ви ма, већ при лич но 
су жа ва спи сак спо ме ни ка ко ји се у ли те ра ту ри на во де као сло вен ско-мол дав ски. 
А. А. Ту ри лов сма тра да са мо до след на тр нов ска ор то гра фи ја и мол дав ски ли тур-
гиј ски по лу у став ни су до вољ ни по ка за те љи, бу ду ћи да су ши ро ко рас про стра ње-
ни на ис точ но сло вен ском тлу, те као но ви кри те ри јум уво ди илу ми на ци ју (нпр. 
ве ће за ста ви це из ве де не су ис кљу чи во у бал кан ском сти лу).

На кра ју овог по гла вља о пу то ва њи ма књи га и љу ди у сло вен ском сред њем 
ве ку чи та мо о уз бу дљи вој суд би ни је ди ног да нас по зна тог пре пи са Ска за ни ја о пи
сме нех Кон стан ти на Ко сте неч ког. Кар ди нал на про ме на да та ци је (из XV у XVII век) 
пред на уч ни ке је по ста ви ла ва жне за дат ке, а не сум њи ва атри бу ци ја јед ног трак та та 
етро пол ском скрип то ри ју му, у ко ме су на ста ја ле ис кљу чи во бо го слу жбе не књи ге, 
отво ри ла је но ва пи та ња. Ди пло мат ска до ку мен та во де ка осно ва ној прет по став ци 
да је Ска за ни је та да шњи срп ски па три јарх да ри вао ру ском па три јар ху, што би об ја-
сни ло бо га ту илу ми на ци ју при мер ка, ка рак те ри стич ни ју за бо го слу жбе не спо ме-
ни ке. Са чу ва ни ру ко пис ве ро ват но је ко пи ја по кло ње ног или је дан од два пре пи са 
ко ји су етро пол ски пи са ри из ра ди ли по на руџ би ни срп ског па три јар ха Га ври ла.

4. Тре ће (и по след ње) по гла вље у књи зи у нај ве ћој ме ри по све ће но је кон крет-
ним спо ме ни ци ма ко је је из не дри ла срп ска ру ко пи сна тра ди ци ја. Об у хва та сле де-
ће ра до ве: Серб ская сре дне ве ко вая ли ֳ е ра ֳ ур нокни жная ֳ ра ди ция в кон ֳ ек сֳе 
ֲра во слав ноֱо славянско ֱ о един сֳва на Бал ка нах (479–489), Ка кие «мно ֱ ии за конные 
кни ֱ и» ֲе ре ֲ и сал в. 1219. ֱ. св. Сав ва Серб ский? (491–496), Из ка ко ֱ о еван ֱ ельско ֱ о 
ко дек са ֲро ис хо диֳ ֲо сле сло вие анаֱ но сֳа Ра ди на? (497–510), Коֱ да краль Мар ко 
меняался же на ми? (К да ֳ и ров ке серб ской Ми неи ֲразд нич ной из со бра ния А. И. 
Хлу до ва (ֱ ИМ), No164) (511–517), ֲо след ний оֳ ֱ о ло сок идеи «Цар сֳва Сер бов и ֱре
ков» (ֱра до здан ная над ֲ ись Ву ка Бран ко ви ча 1378–1379 ֱֱ.) (519–538), Ран ний сла
вянский сֲи сок ка лен дарных эֲи ֱ рамм Ни ко лая Кал ли кла («ֲֳо хо ֲ ро дро ма»): к 
во ֲ ро су о вре ме ни ֲе ре во да (539–546), Ко му «еди но и ме нен» Ран но ки сум? (ֱлоссы 
как эле менֳ ֲер во на чально ֱ о замысла и оформ ле ния ֳек сֳа Жи ֳ ия де сֲо ֳ а 
Сֳе фа на Кон сֳан ֳ и на Ко сֳе нец ко ֱ о) (547–555), Рас сказы о чу до ֳ ворных ико нах 
ма насֳыря Хи лан дарь в рус ской заֲиси XVI в. (557–607), За меֳ ки о серб ской кни
жной ֳайно ֲ и си XV–XVI вв. (609–616), К оֳо ждесֳвле нию ча сֳей не ко ֳ орых 
фраֱ мен ֳ и ро ванных серб ских ру ко ֲ и сей кон ца XI I I –XIV вв. (617–652), К ис ֳ о рии 
вֳо рой («ма ке дон ской») ру ко ֲ и сной кол лек ции А. Ф. Гильфер дин ֱ а (653–667).

У у вод ном тек сту са гле да не су глав не ета пе у раз во ју срп ске тра ди ци је. На по-
у зда ним те ме љи ма ко је је по ста ви ла древ на сло вен ска ли те ра ту ра (пред ста вље на 
у пр вом по гла вљу ове књи ге), по ни кла је на ци о нал на књи жев ност ви со ких умет нич-
ких до ме та, а на кон уче шћа у дру гом ју жно сло вен ском ути ца ју, за вре ме осман ске 
вла сти кључ ни фак тор у знат но оте жа ном кул тур ном (и књи жев ном) раз во ју пред-
ста вља ју упра во ве зе са Ру си јом, и то по сред ством ма на стир ских по слан ста ва из 
Хи лан да ра (тзв. дру ги ис точ но сло вен ски ути цај). На ро чит зна чај срп ских спо ме-
ни ка пи сме но сти огле да се у сле де ћем: 1) оформ ље на је „ве ли ка ... ин фор ма ци о на 
ба за“ (па ле о граф ски ал бу ми, ка та ло зи итд.), нај ви ше за хва љу ју ћи В. А. Мо ши ну 
и ње го вим уче ни ци ма и на ста вља чи ма; 2) са чу ван је ве лик број ру ко пи са срп ске 
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ре дак ци је на ро чи то XIV ве ка, при бли жан укуп ном бро ју бу гар ских и ру ских ру ко-
пи са тог пе ри о да; 3) до след ност (пре све га устав ног) дук ту са срп ских пи са ра XI II 
и XIV ве ка омо гу ћа ва ре ла тив но јед но став ну и по зда ну атри бу ци ју.

„Мно гим за кон ским књи га ма“ ко је је, пре ма 16. гла ви До мен ти ја но вог жи ти ја, 
Све ти Са ва унео ме ђу Ср бе А. А. Ту ри лов сма тра (на рав но, уз Крм чи ју) Пан дек те 
Ни ко на Чр но го р ца, и то у ис точ но сло вен ском пре во ду из XII ве ка. На и ме, до овог 
спи са Са ва је мо гао до ћи на Све тој Го ри, а има ин ди ци ја да су Пан дек те у ње го во 
вре ме по сто ја ле у срп ској кул ту ри.

Ау тор је уста но вио да пер га мент ни лист за за пи сом анаг но ста Ра ди на, ко ји 
спа да ме ђу вр ло рет ке спо ме ни ке са по у зда ном атри бу ци јом, да та ци јом и ло ка ли-
за ци јом (1308–1311, Су ши ца у се вер ној Ма ке до ни ји) при па да јед ном од ко дек са ко ји 
са др же Про глас све тог је ван ђе ља, чи ме се тај пре пис Про гла са от кри ва као дру ги 
по ста ри ни.

Ко ли ко за пи си мо гу би ти ре чи ти по ка зу је још је дан при лог, у ве зи са по зна-
тим за пи сом ди ја ка До бра на пра знич ном ми не ју ко ји је пре пи си вао. Од го вор на 
по све ин те ре сант но пи та ње Коֱ да краль Мар ко меняался же на ми? за пра во је од-
го вор на пи та ње о да та ци ји тог ру ко пи са. Узи ма њем у об зир го ди на жи во та ак терā 
за пи са, вре мен ски оп сег по сте пе но се су жа ва на пе ри од 1373–1377.

У грч ком ру ко пи су Пи та ња и од го во ра Ата на си ја Си на и та ко ји се на ла зи у 
Ма на сти ру Све тог Пан те леј мо на на Све тој Го ри, на  две сло бод не стра не от кри вен 
је пре пис нат пи са Ву ка Бран ко ви ћа о за вр шет ку гра ди тељ ских ра до ва у При шти ни 
из 1378–1379. Нај мар кант ни ји еле мент овог тек ста је сте Ву ко ва ти ту ла у пот пи су, 
ко ја, ка ко ис ти че А. А. Ту ри лов, пред ста вља „по след ний от го ло сок идеи Цар ства 
Сер бов и Гре ков“ и мо жда от кри ва ти хе пре тен зи је сво га су бјек та пре ма Ду ша но-
вом на сле ђу. Ујед но, по сре ди је и књи жев но и сто риј ски зна ча јан спо ме ник из пе-
рио да из ме ђу Ма рич ке и Ко сов ске бит ке, ина че си ро ма шног ори ги нал ним ства ра-
ла штвом.

У јед ном члан ку ис пи ту је се но во от кри ве ни срп ски пре пис фраг ме на та сти-
хо ва них ка лен дар ских епи гра ма слав ног ви зан тиј ског ле ка ра и пе сни ка Ни ко ла ја 
Ка ли кла, ина че не ти пич на, го то во ег зо тич на по ја ва код Сло ве на, текст „по лу а по-
кри фи че ский”. Ау тор прет по ста вља да су пре вод на чи ни ли Ср би на Све тој Го ри на 
пре ла зу из XIV у XV век, те пред ла же да се ис пи та ју мо гу ће ве зе са Ја тро со фи јом 
(хи лан дар ски ру ко пис из XV века).

Ту ри ло вље ву па жњу при ву кле су бе ле шке ко је се ја вља ју у свим пре пи си ма 
Жи ти ја де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, го то во ис кљу чи во као име на исто риј ских 
лич но сти. Има ју ћи у ви ду чи та ву ру ко пи сну тра ди ци ју овог тек ста, из нај ста ри јег 
пре пи са (ру ски, Во ло ко лам ски из XVI ве ка) от кри ва пра вил ност у пи са њу име на, те 
се на пр ви по глед ег зо тич но Ран но ки сум раш чи та ва као „ко њу шар сул та на Му се“. 
Бу ду ћи да се ова пра вил ност у пи са њу у ка сни јим пре пи си ма на ру ша ва, као и да 
овај нај ста ри ји са др жи не ке де та ље ко ји су мо гли би ти по зна ти са мо са вре ме ни-
ци ма, бе ле шке се раз от кри ва ју као еле мен ти об ли ко ва ња тек ста, и то мо жда као 
део ства ра лач ке за ми сли са мог Кон стан ти на Ко сте неч ког.

Ка зи ва ње чла но ва хи лан дар ског иза слан ства о чу де сним ико на ма, дру гим 
ре ли кви ја ма и до га ђа ји ма – текст је од ви ше стру ког зна ча ја. Мно ги у ње му са др жа-
ни по да ци пред ста вља ју уни кат на и(ли) нај ста ри ја све до чан ства. Цен трал но ме сто 
при па да (у на че лу без на ро чи те исто риј ске вред но сти) при чи о Ев ха ит ској ико ни 
Бо го ма те ре уз по моћ ко је је та да још увек краљ Сте фан Ду шан за у зео Сер (што је 
са свим нео бич на, не за бе ле же на уло га ико не), а ка зи ва ње до но си и нај ста ри ју вер-
зи ју по ве сти о Тро је ру чи ци (јо ва но-да ма скин ска се ја вља тек по ло ви ном XVII ве ка). 
У не ким сег мен ти ма текст ипак има ка рак тер исто риј ског из во ра – ре ци мо, до ста 
го во ри о ма на стир ској ри зни ци. Та ко ђе, (али ни ка ко нај ма ње ва жно) срп ска књи-
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жев ност XVI ве ка жан ров ски је обо га ће на, бу ду ћи да су при ме ри ска за ни ја о ико-
на ма рет ки и ви ше ка рак те ри стич ни за ру ску сре ди ну. А. А. Ту ри лов ис ти че да је 
Ска за ни је део и срп ске и ру ске ли те ра ту ре, што се са свим ле по об зна њу је кроз лек-
сич ки слој је зи ка, на стао у пре пле ту срп ских и ру ских еле ме на та.

Сво је ме сто у књи зи на шла су и раз ма тра ња два крип то ва на за пи са, и то по-
нај пре сто га што, сва ки на свој на чин, илу стру ју од сту па ња од уо би ча је не срп ске 
тај но пи сне тра ди ци је. У јед ном је при ме њен у сред њем ве ку ре дак ве о ма јед но ста-
ван прин цип пи са ња пар них и не пар них сло ва у два ре да. Дру ги се за сни ва на тзв. 
про стој ли то ре ји, ко ја по чи ва на од ре ђе ном си сте му за ме њи ва ња су гла снич ких 
сло ва и ка рак те ри стич на је за ру ску сре ди ну. Овај крип то грам, по А. А. Ту ри ло ву, 
тре ба сма тра ти ма ни фе ста ци јом дру гог ис точ но сло вен ског ути ца ја.

У ра ду по све ће ном Лу ци ји Цер нић, пре га о цу на по сло ви ма ар хе о гра фи је, на 
осно ву па ле о граф ске и ко ди ко ло шке ана ли зе 23 ру ко пи сна фраг мен та ра су та по 
Евро пи (Бу гар ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Грч ка, Ру си ја, Ср би ја, Сло ве ни ја, Укра ји на 
и Фран цу ска) ре кон стру и са но је 10 ру ко пи са, ве ћи ном ве за них за хи лан дар ски 
скрип то ри јум. Овом при ли ком из два ја мо По у ке аве До ро те ја (Со фи ја и Твер) из 
тре ће че твр ти не XIV ве ка, пре пи са не од стра не та ха мо на ха Мар ка, ши ро ко по-
зна тог по збор ни ку у ко ме се на ла зи и Те о до си је во Жи ти је Све тог Са ве.

На кон ду хо ви те ау то ро ве опа ске да су се ко лек ци о на ри, ис тра жи ва чи и тр гов-
ци ан ти ква ри XIX и XX ве ка по бри ну ли да да на шњи ар хе о гра фи има ју по сла, 
по след њи чла нак у књи зи по све ћен је упра во јед ној лич но сти из тог кру га, А. Ф. 
Гиљ фер дин гу, тач ни је ње го вој ру ко пи сној ко лек ци ји са бра ној то ком пу то ва ња по 
Ма ке до ни ји и Бу гар ској 1868. го ди не, о ко јој се ма ло зна. Ра све тље но је по ре кло 
чи та вог ни за ва жних ру ко пи са, и то по нај ви ше иден ти фи ка ци јом са они ма ко ји се 
по ми њу у књи зи По езд ка в Ру ме лию ар хи ман дри та Ан то ни на, ко ји је не ко ли ко 
го ди на пре Гиљ фер дин га про шао истим пу те ви ма.

5. Књи га Ис сле до ва ния ֲо славянско му и серб ско му сре дне ве ковью по себ но 
је вред на због то га што је на ста ла из ау то ро вог ди рект ног кон так та са ве ли ким бро-
јем спо ме ни ка и у те жњи да се они све стра но са гле да ва ју, у исто риј ском и кул тур-
ном кон тек сту епо хе, упра во она ко ка ко до бра ар хе о граф ска тра ди ци ја и на ла же, 
те је ши ро ко по ста вљен на слов књи ге са свим оправ дан.

Књи га до но си и фо то гра фи је од ре ђе них ре пре зен та тив них стра на по је ди них 
ру ко пи са, као и сво је вр сна из да ња кра ћих спо ме ни ка или њи хо вих од ло ма ка. Ти ме 
су за кључ ци из не ти у при ло зи ма до дат но пот кре пље ни, а из ве сни тек сто ви ста вље-
ни на рас по ла га ње исто ри ча ри ма умет но сти, исто ри ча ри ма књи жев но сти, фи ло-
ло зи ма.

С па жњом уре ђе на спо ља шњост књи ге (на ко ри ци се на ла зи фо то гра фи ја фре-
ске ру ских све та ца Бо ри са и Гље ба у Ми ле ше ви) у ду ху сред њо ве ко вља ука зу је на 
ње ну са др жи ну као дра го цен при лог сло вен ској (и у окви ру ње срп ској) исто ри ји, 
кул ту ри и пи сме но сти.

Мср Алек сан дра Л. Цо лић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

aleksandra.colic@ff.uns.ac.rs
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ДВЕ КЊИ ГЕ ИРЕ НЕ ШПА ДИ ЈЕР

(Ире на Шпа ди јер. Све то гор ска ба шти на. Ма на стир Хи лан дар и  
ста ра срп ска књи жев ност. Бе о град: Чи го ја штам па, 2014, 228 стр.;  

Ире на Шпа ди јер. Све ти Пе тар Ко ри шки у ста рој срп ској књи жев но сти.  
Бе о град: Чи го ја штам па, 2014, 413 стр.)

Па жња Ире не Шпа ди јер го то во не пре ста но је би ла усме ре на ка Хи лан да ру; њу 
је овај ма на стир у пр вом ре ду ин те ре со вао као ва жно књи жев но и пре пи си вач ко 
сре ди ште то ком сред њег ве ка и ка сни је. Књи жев но шћу по ни клом у Хи лан да ру 
по че ла је да се ба ви још од вре ме на ка да је, за јед но са про фе со ром Ђор ђем Три фу-
но ви ћем и Ве сном Бје ло гр лић, при сту пи ла про у ча ва њу и из да ва њу Осни вач ке 
хи лан дар ске по ве ље (Не ма њи но али и, у под јед на кој ме ри, и Са ви но де ло). Из да ње 
се по ја ви ло 1986. го ди не. Це ло ви ту сту ди ју о књи жев но сти у Хи лан да ру на пи са ла 
је 1998, и она је увр шће на у збор ник Хи лан дар. Ова сту ди ја пред ста вља за ме так 
књи ге Све то гор ска ба шти на, у ко јој је знат но све стра ни је пред ста вље но ства ра-
ла штво хи лан дар ских ау то ра. И. Шпа ди јер се, та ко ђе, ин тен зив но за ни ма ла и за 
ру ко пи сно на сле ђе у Хи лан да ру, као и за по је ди не та мо шње зна ме ни те пи са ре, 
по пут Јо ва, Та ха Мар ка и др.

Kњига Све то гор ска ба шти на, са под на сло вом Ма на стир Хи лан дар и ста ра 
срп ска књи жев ност, пре ма ре чи ма ње ног ау то ра, осми шље на је као све де ни пре-
глед срп ске књи жев но сти по ни кле у Хи лан да ру и Све тој Го ри, од кра ја XII до 
кра ја XIX ве ка. Ов де су об у хва ће ни пи сци ко ји су ства ра ли у са мом Хи лан да ру и 
ње го вим ке ли ја ма и пи р го ви ма, али и у дру гим све то гор ским ма на сти ри ма, где су 
бо ра ви ли срп ски мо на си. У њу су укљу че ни и ау то ри ко ји су сво ја де ла на пи са ли 
ван Све те Го ре, али су у њој прет ход но, ду же или кра ће вре ме, бо ра ви ли. У об зир 
су узе ти и они ко ји су жи ве ли и ства ра ли ван Ато са, али су сво ја де ла на ме њи ва ли 
све то гор ским ма на сти ри ма, у пр вом ре ду Хи лан да ру. 

Пред ста вља ње са мих ау то ра и њи хо вих оства ре ња у књи зи те че хро но ло шки, 
у окви ру од го ва ра ју ћих по гла вља, ко ја су и део сво је вр сне пе ри о ди за ци је. У пр вом 
по гла вљу (По че ци, 13–42) у фо ку су су нај ста ри ји пи сци, Све ти Са ва и Сте фан Пр во-
вен ча ни. У дру гом (Злат но до ба, 43–94), чи тав низ ау то ра чи је ства ра ње па да у 
вре ме из ме ђу по чет ка XI II и средине XIV ве ка (је ро мо нах До мен ти јан, Те о дор Гра-
ма тик, Те о до си је Хи лан да рац, Гри го ри је Ра шки, Да ни ло Дру ги и ње го ви на ста вља-
чи). Тре ће по гла вље („Ср би за ци ја Ато са“, вре ме цар ства и об ла сних го спо да ра, 
стр. 95–129) по све ће но је мо на ху Је фре му, Си лу а ну, ино ку Иса и ји и мо на хи њи Је-
фи ми ји. У на ред на два (До ба Де спо то ви не и Под тур ском вла шћу, стр. 125–129 и 
131–135), пред ста вљен је по је дан пи сац (Инок из Дал ше, од но сно Ге на ди је Све то-
го рац). Пот по гла вље По то њи ве ко ви (ст р. 136–144) за вр шни ца је књи ге; ау тор ка 
ту углав ном при ка зу је ак ту ел не књи жев не вр сте; ши ре се за др жа ва је ди но на по-
сла ни ца ма. Са оп шта ва по да так да је по след ње из вор но де ло на пи са но у Хи лан да ру 
у сам освит XIX ве ка (1804); то је Чу до Бо го ро ди це Тро је ру чи це Хи лан дар ске. 

Ире на Шпа ди јер опре де ли ла се да у књи зи не го во ри ши ре о ства ра о ци ма ко ји 
су већ до би ли од го ва ра ју ће мо но гра фи је или на уч но ре ле вант не сту ди је (реч је о 
Све том Са ви, Сте фа ну Пр во вен ча ном, До мен ти ја ну и још не ким пи сци ма), ува жа-
ва ју ћи већ по стиг ну те на уч не ре зул та те у про у ча ва њу њи хо вих де ла. За то је оста лим 
пи сци ма по све ти ла ве ли ку па жњу и њи хо ва де ла па жљи во и зна лач ки ана ли зи ра ла. 



За ни мљив је њен по ку шај да ус по ста ви не што дру га чи ју пред ста ву о ме ђу соб ним 
од но си ма Са ви ног и Сте фа но вог де ла. Осла ња ју ћи се на исто риј ску ли те ра ту ру, 
пред ла же но во да ти ра ње Сте фа но ве по ве ље Хи лан да ру; ње но из да ва ње ве зу је за 
1207–1208. го ди ну (до са да се сма тра ло да је из да та из ме ђу 1200. и 1202. го ди не). 
За сту па ми шље ње да овај текст ни је, ка ко се до са да у на у ци твр ди ло, ути цао на 
Са ви но Жи ти је Све тог Си ме о на. Сма тра да је би ло за пра во обр ну то. Пре ма Ире-
ни Шпа ди јер, Сте фан је сво ју по зна ту але го риј ску сли ку Све те Го ре као зе маљ ског 
ра ја, пре у зео из Са ви ног жи ти ја и ре тор ски је обо га тио. 

Из ла га ње И. Шпа ди јер о Те о до си ју вр ло је ис црп но; го то во у под јед на кој ме ри 
ана ли зи ра на су сва ње го ва де ла. Она је прет по ста ви ла (и то је но ви по глед), да су 
До мен ти јан и Те о до си је, у јед ном ду жем или кра ћем вре мен ском раз до бљу би ли 
са вре ме ни ци и да је Те о до си је, као мла ђи „мо гао слу ша ти и дра го це на све до че ња 
До мен ти ја но ва о жи во ту пр вог срп ског ар хи е пи ско па“. Ка да је реч о Те о до си је вим 
жи тиј ним де ли ма, па жњу Ире не Шпа ди јер нај ви ше за о ку пља ју ње го ва тех ни ка 
при по ве да ња и на чин ка рак те ри за ци је ли ко ва. Она код Те о до си ја, као ка рак те ри-
стич но обе леж је, ис ти че књи жев ну мо ти ва ци ју до га ђа ја и ли ко ва у де лу. Овај 
пи сац као пра ви умет ник ре чи и до бар по зна ва лац књи жев не ло ги ке, пре ма за па-
жа њи ма И. Шпа ди јер, стал но „иде у су срет“ ре ци пи јен ту, из ла жу ћи и оно што сред-
њо ве ков ни чи та лац (слу ша лац) ну жно и не оче ку је од ње га. Ни зом до бро ода бра-
них при ме ра из Жи ти ја Све тог Са ве (при каз Са ви ног од лу чи ва ња да се за мо на ши, 
епи зо да са Стре зом и др.) до ку мен ту је сво ју тврд њу да Те о до си је, осна жу ју ћи пси-
хо ло шки план, и уво де ћи до дат ну (у од но су на До мен ти ја на) мо ти ва ци ју, по сти же 
ви со ки сте пен увер љи во сти сво га ка зи ва ња. 

Пред ста вља ју ћи Жи ти је Све тог Са ве, И. Шпа ди јер се освр ће и на ру ко пи сну 
тра ди ци ју то га де ла. Ука зу је да је ве о ма бо га та (са чу ва но не ко ли ко де се ти на пре-
пи са). По ми ње да је нај ста ри ји ме ђу њи ма (Те о ду лов, из 1336), ина че по ре клом из 
Хи лан да ра, из гу бљен кра јем XIX ве ка. Из ве сна пред ста ва о ње му ипак по сто ји, 
за хва љу ју ћи не ко ли ким фо то гра фи ја ма. 

Те о до си је во Жи ти је Све тог Пе тра Ко ри шког И. Шпа ди јер не под вр га ва те-
мељ ни јој ана ли зи, јер о ње го вим књи жев но-умет нич ким ка рак те ри сти ка ма оп шир-
но го во ри у књи зи Све ти Пе тар Ко ри шки у ста рој срп ској књи жев но сти. Ов де је 
на сто ја ла да осве тли окол но сти на стан ка са мо га жи ти ја. По ку ша ла је да иден ти фи-
ку је на ру чи о ца, Гри го ри ја, ко га Те о до си је по ми ње у сво ме де лу. Из но си прет по став-
ку да је у пи та њу Те о до си јев са брат (мо жда и бив ши) из Хи лан да ра, бли зак Те о до-
си ју у по гле ду ли те рар них афи ни те та. И. Шпа ди јер ука зу је на ва жност уво да у ово 
жи ти је (ту Те о до си је из ла же сво ја по е тич ка на че ла). Уо ча ва срод ност ово га уво да 
са уво дом у Те о до си је во Жи ти је Све тог Са ве. И. Шпа ди јер на зна ча ва и Те о до си-
јев узор при кон ци пи ра њу Жи ти ја Све тог Пе тра Ко ри шког. Кон ста ту је да је то 
чу ве но Жи ти је Све тог Ан то ни ја Ве ли ког од Ата на си ја Алек сан дриј ског. Она се 
освр ће и на ру ко пи сну тра ди ци ју Те о до си је вог жи ти ја, ука зу ју ћи на то да је са чу-
ва но осам пре пи са овог де ла. 

У књи зи се зна чај на па жња и про стор по све ћу је Те о до си је вим хим но граф ским 
де ли ма. За И. Шпа ди јер је овај пи сац ве ли ки ко ди фи ка тор срп ске цр кве не по е зи је; 
њу је де фи ни тив но уса гла сио са је ру са лим ском прак сом.

Го во ре ћи нај пре о Слу жби Све том Пе тру Ко ри шком, ау тор ка књи ге се нај-
пре ба ви ње ном ге не зом. По ми ње да је на ста ла на те ме љу ста ри је слу жбе Пе тру 
Ко ри шком. Ком па ри ра Те о до си је ву са том слу жбом. За па жа да се у ста ри јој слу жби 
су сре ћу број на не по сред на све до чан ства и кон крет не сли ке, док се у Те о до си је вој 
сли ке пре во де у ме та фо ре и сим бо ле. На зна ча ва по сто ја ње вр ло бли ске ве зе Те о-
до си је ве слу жбе и ње го вог жи ти ја Пе тра Ко ри шког. И. Шпа ди јер бе ле жи да је 
Те о до си је ва слу жба са чу ва на у јед ном пре пи су, ко ји по ти че из XVII ве ка. 
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Ау тор ка књи ге кон ста ту је да је нај ве ћи део Те о до си је вог пе снич ког опу са 
по све ћен уте ме љи ва чи ма срп ске др жа ве и Цр кве, Све том Си ме о ну и Све том Са ви 
(са ста вио им је за себ не слу жбе, као и хим но граф ске тек сто ве у ко ји ма се за јед нич ки 
про сла вља ју). По том, на сро дан на чин, пред ста вља сва ова де ла.

Го во ре ћи нај пре о Слу жби Све том Си ме о ну, Ире на Шпа ди јер ука зу је на то да 
она по струк ту ри при па да Је ру са лим ском ти пи ку: има ма лу и ве ли ку ве чер њу са 
па ри ми ја ма, агрип ни јом и ју тре њем, на ко ме се са ка но ном Бо го ро ди ци укр шта ју два 
ори ги нал на ка но на по све ће на Си ме о ну. Пр ви ка нон има акро стих и оп шти јег је 
ка рак те ра, дру ги је те мат ски и по све ћен је ми ро то че њу. И. Шпа ди јер на зна ча ва да 
фор мал ној раз ли чи то сти ка но на до при но си чи ње ни ца да пе сме у пр вом има ју по 
че ти ри, а у дру гом – по шест тро па ра. Скре ће па жњу на бо га ту пре пи си вач ку тра-
ди ци ју слу жбе (по зна то ви ше од 30 пре пи са, а нај ста ри ји ме ђу њи ма су из XIV ве ка).

За Слу жбу Све том Са ви, И. Шпа ди јер утвр ђу је да има слич ну струк ту ру као 
и Слу жба Све том Си ме о ну – „је ру са лим ска“ је, са сто ји се од два ка но на све ти те-
љу, укр ште на са ка но ном Бо го ро ди ци. У пр вом ка но ну спро ве ден је акро стих и он 
је оп шти јег ка рак те ра; дру ги је те мат ски (по све ћен је чу ди ма). Пред ста вља ње ове 
слу жбе И. Шпа ди јер до вр ша ва освр том на ру ко пи сну тра ди ци ју; ис ти че да је вео ма 
бо га та (не ко ли ко де се ти на пре пи са у ру ко пи сним збир ка ма ра зних зе ма ља). На зна-
ча ва да нај ста ри ји пре пис по ти че из дру ге че твр ти не XIV ве ка.

Бе ле шку о За јед нич ком ка но ну Спа су Хри сту, Све том Си ме о ну и Све том 
Са ви (гла са ше стог), Ире на Шпа ди јер за по чи ње на зна ком да се он у ру ко пи сној 
тра ди ци ји су сре ће је ди но у скло пу Слу жбе Све том Си ме о ну или Слу жбе Све том 
Са ви. И у јед ном и у дру гом слу ча ју, по је се на агрип ни ји (бде ни ју), тј. у ноћ ној 
слу жби из ме ђу ве чер ње и ју тре ња, у ко јој се све ште на дво ји ца про сла вља ју за јед но 
са Хри стом. И. Шпа ди јер сма тра да је овај ка нон тре ба ло да по слу жи као увод у 
по је ди нач но ли тур гиј ско про сла вља ње све тих на дан њи хо вог по ме на. У бе ле шци је 
са др жан и по да так о струк ту ри пе са ма уну тар ка но на (сва ка са др жи по пет тро па-
ра). Го во ре ћи о ру ко пи сној тра ди ци ји За јед нич ког ка но на, И. Шпа ди јер ука зу је на 
то да се нај ста ри ји пре пис овог де ла су сре ће у окви ру нај ста ри јег пре пи са Слу жбе 
Све том Са ви (он је из дру ге че твр ти не XIV ве ка).

Уво де ћи у ви до круг За јед нич ки ка нон Све том Си ме о ну и Све том Са ви че
твр то га гла са, ау тор ка књи ге на зна ча ва да се у ње му сва ка пе сма са сто ји од че ти-
ри тро па ра. Ука зу је на то да је овај ка нон ка рак те ри сти чан по то ме што сва ки тро пар 
у окви ру јед не пе сме (укљу чу ју ћи и бо го ро дич не и ир мо се), за по чи ње реч ју ко ја 
има исту осно ву (fi gu ra etymo lo gi ca) и исто по чет но сло во. За па жа ње је И. Шпа ди јер 
да овим де лом Те о до си је ути ре пут свом нај сло же ни јем и нај о бим ни јем хим но-
граф ском са ста ву – За јед нич ким ка но ни ма Све том Си ме о ну и Све том Са ви на осам 
гла со ва.

Го во ре ћи за тим о том осо бе ном де лу, И. Шпа ди јер при ка зу је ње гов склоп: осам 
ка но на; сва ко ме гла су од го ва ра по је дан. Кон ста ту је да се пе сме са сто је углав ном од 
по че ти ри тро па ра. Ука зу је на Те о до си је ва стил ска ре ше ња (у пр вом ка но ну при бе-
га ва ети мо ло шкој фи гу ри, у оста лих се дам кра је гра не си ју, тј. акро сти ху; сва кра је-
гра не си ја тво ре за себ ну пе снич ку це ли ну, у ко јој је са др жа но пе сни ко во мо ље ње за 
ства ра ње; ова це ли на до ла зи на кра ју). И. Шпа ди јер За јед нич ки ка нон оце њу је ка о 
за ма шан пе снич ки по ду хват, до бро ис пла ни ран и до след но ре а ли зо ван, у ко ме у 
пот пу но сти до ла зе до из ра жа ја Те о до си јев пе снич ки дар и ње го ва вир ту о зност.

До вр ша ва ју ћи ба вље ње Те о до си је вим хим но граф ским де ли ма, ау тор ка књи ге 
ука зу је на то да се у ру ко пи сној тра ди ци ји по ред пре пи са у ко ји ма се чу ва ин те-
грал ни текст, ја вља ју и они у ко ји ма су по је ди ни де ло ви слу жби и ка но на у са ста-
ву сво је вр сних ком пи ла ци ја. За И. Шпа ди јер ком пи ла ци је су до каз ста бил не и 
ду го трај не ру ко пи сне тра ди ци је де ла, ко ја је омо гу ћа ва ла да се за ли тур гиј ске по-
тре бе ком би ну ју хим но граф ска де ла, или пак по је ди ни њи хо ви де ло ви.
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И. Шпа ди јер у одељ ку књи ге по све ће ном Те о до си ју, го во ри и о ње го вој По хва
ли Све том Си ме о ну и Све том Са ви. Ука зу је на то да је она на ста ла пре ма ви зан тиј-
ским узо ри ма, на тра ди ци ја ма грч ког ен ко ми о на. При ка зу је ком по зи ци о ну струк-
ту ру По хва ле, при че му по себ ну па жњу обра ћа на увод, због чи ње ни це да пи сац 
ту на зна ча ва сво је по е тич ке ста во ве. Оце на И. Шпа ди јер је да је сла вље ње „све ште-
не дво ји це“, Си ме о на и Са ве, у овом де лу до сти гло свој вр ху нац. Он а не го во ри ши ре 
о ру ко пи сној тра ди ци ји По хва ле; да је по дат ке о нај ста ри јем по зна том пре пи су 
ово га де ла (он је из че твр те де це ни је XIVв ека и био је у са ста ву да нас из гу бље ног 
Те о ду ло вог ру ко пи са). 

На кра ју одељ ка Ире на Шпа ди јер при ка зу је Те о до си је во на сле ђе у са мом 
Хи лан да ру. У ви до круг уво ди са чу ва не пре пи се ње го вих про зних и по ет ских де ла. 

У књи зи се оства ру је ве о ма до бар ду хов ни пор трет ар хи е пи ско па Да ни ла Дру-
гог; те мељ но се ана ли зи ра ју Да ни ло ве слу жбе а пред ста вља ју се и ње го ва жи тиј-
на де ла. И. Шпа ди јер ука зу је да је свој мно го стру ки та ле нат Да ни ло нај сна жни је 
ис по љио у сво јим жи ти ји ма; ту у нај ве ћем сте пе ну до из ра жа ја до ла зи све то гор ска 
стра на Да ни ло ве лич но сти. Пре ма И. Шпа ди јер, иси ха стич ко уче ње пред ста вља 
осно ву на ко јој је Да ни ло гра дио ду хов ни свет сво јих књи жев них ју на ка. Ова ква 
Да ни ло ва ори јен та ци ја, оце њу је она, нај ви ше је до из ра жа ја до шла у Жи ти ју кра
ља Дра гу ти на. Ту се по себ но ин си сти ра на ју на ко вом мо на шком жи во ту и ње го вом 
нео бич ном под ви за ва њу. Да ни ло, кон ста ту је И. Шпа ди јер, ов де ко ри сти „то по се 
ра ди кал не аске ти ке“, из тра ди ци је ис точ но хри шћан ског мо на штва, по пут му че ња 
соп стве ног те ла, упра жња ва ња „сва ко днев не смр ти“ спа ва њем у гро бу и др.

Ау тор ка ука зу је да Дра гу ти нов под виг пра ти и иси ха стич ко „из ли ва ње су за“, 
па на во ди ка рак те ри стич но ме сто (опис ју на ко вог стро гог под ви за ва ња). Ту Да ни ло, 
по ми њу ћи ка ко је Дра гу тин сва ке но ћи сво ју по сте љу на та пао су за ма, ње га по ре ди 
са Да ви дом („слич но про ро ку и Бо го о цу“). Кул ми на тив на тач ка опи са је сте при каз 
же сто ког и су ро вог Дра гу ти но вог му че ња соп стве ног те ла „сва ко днев ном смр ћу“ 
(по чи вао у ис ко па ном гро бу у зе мљи, пре пу ном тр ња и оштрог ка ме ња). По што би 
ле гао, мно го је пла као, био се у пр са гор ко, и са ту гом у ср цу обра ћао се Го спо ду.

Ана ли зи ра ју ћи да љи са др жај Дра гу ти но вог жи ти ја, И. Шпа ди јер на зна ча ва 
да се ово при по ве да ње о Дра гу ти но вом под ви за ва њу за о кру жу је го то во на ту ра ли-
стич ким опи сом Дра гу ти но вог по смрт ног оми ва ња; ра ни је са оп шта ва не чи ње ни-
це о Дра гу ти но вом те ле сном под ви за ва њу са да се по твр ђу ју и то пред све до ци ма 
(обе ло да њу је се, ма да је Дра гу тин ово крио, да се, за жи во та, опа си вао оштрим по-
ја сом од сла ме по на гом те лу, ко ји се ду бо ко за ри вао у ко жу, да се обла чио у оштру 
ла не ну тка ни ну). 

Ко мен та ри шу ћи за вр шни део овог жи ти ја (ту се о Да ни лу го во ри у тре ћем 
ли цу), ау тор ка књи ге ука зу је на то да у на у ци пре о вла ђу је ми шље ње да је то до-
да так ко ји је са ста вио Да ни лов Уче ник. Она на по ми ње да се ме сто где је на ве де на 
Да ни ло ва за по вест да ње го во те ло не из но се из пра шња ве зе мље уко ли ко се ја ви 
Бож ја бла го дат на ње му, тре ти ра као ка сни ја ин тер по ла ци ја, на ста ла пр вен стве но 
из по ли тич ких од но сно ди на стич ких раз ло га. У књи зи се скре ће па жња на по сто-
ја ње дру га чи јег, са свим су прот ног ми шље ња, ка да је реч о „ин тер по ла ци ји“. Ње га 
за сту па Да ни ца По по вић, ко ја је про у ча ва ла ко ри шће ну то пи ку. Ана ли зом је до шла 
до за кључ ка да је спор на „ин тер по ла ци ја“, по са др жи ни и по ре клу обра сца, нео дво-
ји ва од це ли не, тач ни је од то пи ке пре у зе те из аскет ске ли те ра ту ре, на ко јој Да ни-
ло гра ди ва жан део Дра гу ти но вог жи ти ја. Ова то пи ка, пре ма Д. По по вић, мно го 
сла би је је за сту пље на код Уче ни ка и ис ка зу је се са свим кон вен ци о нал ним то по-
си ма. Да ни ца По по вић скре ће па жњу на исто риј ске при ли ке, под се ћа на Да ни ло ву 
при вр же ност кра љу Ми лу ти ну, а по том и Сте фа ну Де чан ском. Има ју ћи све ове 
чи ње ни це у ви ду, ста је на ста но ви ште да не тре ба од ба ци ти мо гућ ност да је Да ни ло 
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уоб ли чио Дра гу ти нов ис каз, ње го ву за по вест да се не сме ју об ја вљи ва ти ње го ве 
мо шти. Ма да се И. Шпа ди јер фор мал но не опре де љу је ни за јед но од два ме ђу соб но 
су прот ста вље на ми шље ња, ути сак је да се њој при хва тљи ви јим (јер је на уч но фун-
ди ра но) чи ни ста но ви ште Д. По по вић.

Уво де ћи у ви до круг Да ни ло во Жи ти је кра љи це Је ле не, И. Шпа ди јер на зна ча-
ва да у овом де лу по себ но до из ра жа ја до ла зи пи шче ва бри га за ком по зи ци ју, осми-
шља ва ње ли ко ва и гра ђе ње сце на. Ука зу је на то да је већ у пр вом де лу жи ти ја ски-
ци ран Је ле нин ду хов ни пор трет; он се по том „раз ра ђу је“, у по је ди ним си ту а ци ја ма 
и сце на ма. Ка да го во ри о вре ме ну у ко ме Је ле на ви ше ни је вла дар ка, Да ни ло, са свим 
оче ки ва но, на гла сак ста вља на њен ду хов ни жи вот, на уну тра шње не ми ре и пре-
и спи ти ва ња, с јед не, и на ње на бо го у год на де ла, с дру ге стра не. Глав на епи зо да, 
ка ко то ви ди И. Шпа ди јер, је сте по ди за ње за ду жби не (ма на стир Гра дац); са овим 
одељ ком за вр ша ва се низ од не ко ли ко Је ле ни них мо ли та ва, ко је пра те све ва жне 
сег мен те пр вог де ла жи ти ја. Сре ди шња пак тач ка де ла је сте опис Је ле ни не смр ти 
(уми ре као мо на хи ња). И. Шпа ди јер кон ста ту је да се, ка да је реч о раз ви је но сти 
мо ти ва, зна ча ју и по ло жа ју ко ји има у струк ту ри де ла, ово ме сто је ди но мо же упо-
ре ђи ва ти са опи сом Не ма њи ног уми ра ња код Све тог Са ве. Исто вре ме но ука зу је 
да је Да ни лов опис, по струк ту ри, ат мос фе ри и са мој при ро ди са свим раз ли чит од 
Са ви ног, пре све га због то га што је ствар на си ту а ци ја бит но дру га чи ја. Сма тра ју ћи 
да је опис Је ле ни ног пре ста вље ња у на уч ној ли те ра ту ри де таљ но и до бро ана ли-
зи ран, И. Шпа ди јер се за до во ља ва под се ћа њем на већ учи ње на за па жа ња (те а трал-
ност при зо ра и до га ђа ја у ко ме уче ству је ви ше ли ко ва). Са сво је стра не, ука зу је на 
ли ков не па ра ле ле: пред ста ва Ус пе ња Бо го ро ди це у сред њо ве ков ном фре ско-сли-
кар ству; под се ћа да и сам Да ни ло, ка да је реч о Је ле ни ном пре ста вље њу, ја сно 
ус по ста вља па ра ле лу: Је ле на – Пре све та Бо го ро ди ца. 

Бур на и пре на гла ше на сце на смр ти, пре до ча ва И. Шпа ди јер, свој епи лог до би ја 
у ча су Ми лу ти но вог по ја вљи ва ња; он се, на кон пре но ше ња Је ле ни ног те ла у ма на стир 
Гра дац, по ја вљу је на са хра ни. Не у те шно ри да ју ћи, краљ у пла чу уз но си ана фор ски 
ком по но ва ну по хва лу, док иде, са мај ком на ру ка ма, пре ма при пре мље ном гро бу.

Пред ста вља ју ћи Жи ти је кра ља Ми лу ти на, ау тор ка књи ге скре ће па жњу на 
по себ ност ово га де ла, ко ја про ис ти че из чи ње ни ца да је све до Да ни ло вог вре ме на, 
Ми лу тин нај бли ста ви ји срп ски краљ. Ти по ло шки де ло свр ста ва ме ђу по хвал на 
жи ти ја. Пре до ча ва ње го ву ком по зи ци о ну струк ту ру (пет те мат ских це ли на; на из-
ме нич но се при ка зу ју вла дар ска и рат нич ка ак тив ност ју на ка и ње го ва бо го у год на 
де ла). За па жа ње И. Шпа ди јер је да се у овом тек сту исто вре ме но ја вља ју и струк-
тур ни еле мен ти ка рак те ри стич ни за ви зан тиј ско „цар ско сло во“. Сце на кра ље ве 
смр ти, сма тра она, ре а ли зо ва на је ми мо сва ког ша бло на. Опис је уте ме љен на ствар-
ним чи ње ни ца ма. Пи сац ту уво ди чи та о ца у ре а лан про стор и вре ме, у ко ме се 
су сре ћу ме те жни жи вот и до сто јан стве на смрт. Ова сли ка, су ге ри ше ау тор ка књи-
ге, свој пан дан има у опи су пре ста вље ња кра љи це Је ле не, Ми лу ти но ве мај ке, ко ји 
је дат у ње ном жи ти ју. Сна жном ути ску до при но си плач епи ско па Да ни ла, ли те рар-
но уте ме љен, по свој при ли ци, на По хва ли Све том Ћи ри лу. И. Шпа ди јер бе ле жи 
да у на у ци пре о вла ђу је ми шље ње да овај оде љак жи ти ја пред ста вља ка сни ју ин тер-
по ла ци ју (ту се Да ни ло по ми ње у тре ћем ли цу). 

У књи зи се ука зу је и на од ре ђе ну ком пле мен тар ност Да ни ло вих вла дар ских 
жи ти ја. И. Шпа ди јер, уне ко ли ко, пред ста вља и Да ни ло ва ар хи е пи скоп ска жи ти ја 
(по све ће на су Ар се ни ју Пр вом, Јо а ни ки ју Пр вом и Јев ста ти ју Пр вом).

И. Шпа ди јер да ље го во ри о из у зет ном зна ча ју Збор ни ка, чи ју осно ву чи не Да-
ни ло ва, као и де ла ње го вих на ста вља ча. Ис ти че мо ну мен тал ност и мо за ич ност ње-
го ве струк ту ре и ње гов зна чај: „об у хва та и све тов ну (др жав ну) и ду хов ну (цр кве ну) 
стра ну срп ске по ве сни це“. По ми ње ње го ву са мо свој ност, тј. да ни у ви зан тиј ској 
ни у сло вен ским књи жев но сти ма сред ње га ве ка не ма уз о ре ни ти па ра ле ле.
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Ау тор ка књи ге да ље пред ста вља ства ра ла штво Да ни ло вог Уче ни ка, а по том 
и ства ра ла штво ка сни јих пи са ца. 

Без мо гућ но сти да учи ни мо осврт на при ка зи ва ње оста лих сред њо ве ков них 
ау то ра у књи зи, ука за ће мо са мо на два-три ме ста, где су учи ње на за ни мљи ва и 
ори ги нал на за па жа ња.

Па жњу при вла чи ау тор ки на ана ли за Си лу а но вих сти хо ва, као и ње го ве збир-
ке по сла ни ца. Си лу а но ва пе снич ка „тво ре ни ја“, по оце ни И. Шпа ди јер, пред ста вља-
ју нај вир ту о зни је гра ђе не пе снич ке са ста ве у ста рој срп ској књи жев но сти. То, у 
пр вом ре ду, вре ди за сти хо ве по све ће не Све том Са ви; Си лу ан је, са ста вља ју ћи их, 
по ка зао на ро чи ту ве шти ну, ко ја се огле да у ком би но ва њу зву ка и зна че ња, рит ма и 
са гла сја. У сва кој од це ли на (ди сти ха) по ја вљу ју се но се ће ре чи, ко је се по на вља ју и 
ва ри ра ју, а чи ји гла со ви са они ма из оста лих ре чи тво ре спе ци фич не али те ра ци је (у 
пр вом ди сти ху то је „сла ва“, у дру гом „све тлост“ / „све ти ло“, у тре ћем „ви со та“ и 
„ум“). Вр ху нац мај стор ства и ар ти зма, пре ма оце ни И. Шпа ди јер, пе сник до сти же 
у по след њем сти ху, у ко ме сва ка реч по чи ње су гла сни ком „с“; у сва кој, осим у ре чи 
„Са ва“, су сре ће се и со нант „л“. Са ви но име, пак, ука зу је она, по пут „це зу ре“, сто ји 
у сре ди ни сти ха и озна ча ва сре ди шно ме сто и сти ха и пе сме у це ли ни. И. Шпа ди јер, 
го во ре ћи о Си лу а но вим сти хо ви ма по све ће ним Све том Са ви, де ли мич но се осла ња 
и на ре зул та те до ко јих је, про у ча ва ју ћи исти текст, до шао Ро ман Ја коб сон.

За Си лу а но ва пи сма ау тор ка књи ге утвр ђу је да су, са свим оче ки ва но, про же-
та ми сли ма о про ла зно сти људ ског жи во та и веч но сти Бож је љу ба ви. Гле ди ште Д. 
Бог да но ви ћа да Си лу ан те жи из ве сној де кон кре ти за ци ји са др жи не и ап страк ци ји 
за њу је при хва тљи во са мо ка да је реч о збир ци као це ли ни. И. Шпа ди јер на зна ча-
ва да је у по је ди ним пи сми ма ипак мо гу ће „ра за зна ти и кон кре ти зо ва ти“ ста ра ње 
и љу бав, као и ве ли ку бли скост уче сни ка у пре пи сци. Си лу ан је, сма тра она, у по-
зи ци ји ду хов ног оца и учи те ља, ко ји се не пре ста но бри не о са го вор ни ко вом хо ду 
кроз жи вот и су сре ту са ис ку ше њи ма, ње го вим мо гу ћим по клек ну ћи ма на пу ту 
ка пра вој вр ли ни и спа се њу. Ре чи ко је ис пи су је пред ста вља ју га као до брог знал ца 
људ ске при ро де и ис ку сног са вет ни ка. 

Ире на Шпа ди јер на по ми ње да се ко му ни ка ци ја од ви ја у нео д ре ђе ном, не де-
фи ни са ном про сто ру, на сим бо лич кој рав ни; за оп ште ње са го вор ни ка пот пу но је 
ире ле вант на њи хо ва фи зич ка по зи ци ја и ге о граф ске ко ор ди на те. Ствар на је за пра-
во са мо раз дво је ност, ко ја је и то пос и ре ал ност у исти мах, и ко ја им пли ци ра 
сим бо лич ну уда ље ност. Ва жно је ста ње ду ха, а не ви дљи во те ле сно об лич је. Оно 
је ис ка за но спе ци фич ним по ет ским је зи ком, ко ји је че сто елип ти чан и не про зи ран, 
кат кад те шко ра зу мљив, а тон по ви шен и уз не сен. За Ире ну Шпа ди јер Си лу а но ве 
епи сто ли је су зах тев но епи сто лар но шти во, али исто вре ме но и нај та на ни ја ре флек-
сив на про за сво га до ба. Од ре ђе не, до ду ше рет ке, ре а ли је и име на ко ја се у пи сми ма 
по ја вљу ју, пре ма И. Шпа ди јер, отва ра ју још не ке при сту пе овом де лу и омо гу ћа ва ју 
да се, уне ко ли ко, бли же са гле да ју вре ме, ак те ри, па и сам ау тор по сла ни ца.

Ире на Шпа ди јер, уз осла ња ње на Бог да но ви ће ва за па жа ња, на сто ји да утвр ди 
чи ње ни це о Си лу а ну и о ње го вом не и ме но ва ном са го вор ни ку.

У књи зи па жњу при вла чи ве о ма до бра ана ли за за пи са ино ка Иса и је, ко ји иде 
уз ње гов пре вод де ла Псе у до Ди о ни си ја Аре о па ги та. Иса и ја ту го во ри о пре во ди-
лач ком ра ду и исто риј ским при ли ка ма ко је су га про пра ти ле. Освр ћу ћи се на пр ви, 
„фи ло ло шки“ део за пи са, И. Шпа ди јер по ми ње да Иса и ја ту ода је по шту „ве о ма 
вред ном“ је лин ском је зи ку. Иса и јин ис каз, ко јим по хва љу је грч ки је зик, ка ко она 
то ви ди, укла па се у јед но схва та ње и у је дан свет ду бо ког при хва та ња и истин ског 
ви зан тиј ско-сло вен ског за јед ни штва, у ко ме се тач но зна ју и ува жа ва ју хи је рар-
хиј ске вред но сти ви зан тиј ске ци ви ли за ци је.
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То ком ана ли зе пр вог де ла за пи са, И. Шпа ди јер скре ће па жњу на ка рак те ри-
стич на оп шта ме ста (то пос „афек ти ра не скром но сти“, по хва ла на ру чи о цу и др.). 
Па жљи во ана ли зи ра дру ги део за пи са, где Иса и ја го во ри о ак ту ел ном исто риј ском 
тре нут ку; у не ко ли ко ре че ни ца опи су је Ма рич ки бој и по ги би ју де спо та Угље ше 
и кра ља Ву ка ши на. За па жа ње је И. Шпа ди јер да Иса и ја, док сли ка стра да ња, не 
при бе га ва уо би ча је ним то по си ма; сам на сто ји да жи во на сли ка дра ма ти ку де ша-
ва ња – сце не пат ње и ужа са. 

Ау тор ка књи ге се те мељ но ба ви (про у ча ва и ко ри шће на по ет ска сред ства) 
Слу жбом Све том Пе тру Атон ском Ге на ди ја Све то гор ца, у че му има ве ли ког успе ха.

Књи га Све то гор ска ба шти на, по на шем ми шље њу, пред ста вља ве о ма зна чај-
но де ло. Ма да је ње но те жи ште на књи жев ној про дук ци ји оства ре ној у Хи лан да ру 
и у ве зи са њим, она пру жа и ши ру сли ку све ко ли ке срп ске књи жев но сти сред њег 
ве ка, ње них ме на, бли ста вих раз до бља и оних у ко ји ма се (јер су та кве би ле исто-
риј ске окол но сти) ства ра ло ре ђе а пре пи си ва ло мно го.

Дру га књи га Ире не Шпа ди јер, Све ти Пе тар Ко ри шки у ста рој срп ској књи
жев но сти, об ја вље на исте, 2014. го ди не, пред ста вља при ре ђе ни текст ње не док-
тор ске ди сер та ци је. Са сто ји из че ти ри по гла вља: Све ти Пе тар Ко ри шки у ста рој 
срп ској цр кве ној по е зи ји (13–102); Све ти Пе тар Ко ри шки у ста рој срп ској жи тиј
ној књи жев но сти (103–191); Пи та ња хро но ло ги је (195–244), Из во ри на срп ско сло
вен ском је зи ку (245–353). На по чет ку је кра ћи Увод, а на кра ју бе ле шка: О овој 
књи зи. Сле де још Име ник лич но сти и Сним ци ру ко пи са. 

У пр вом по гла вљу, ау тор ка се ба ви ру ко пи сном тра ди ци јом слу жби и ана ли-
зом њи хо ве струк ту ре; за тим при сту па њи хо вом ме ђу соб ном упо ре ђи ва њу. Тек-
сто ло шком ана ли зом до ла зи до ве о ма зна чај ног за кључ ка о по сто ја њу за пра во две 
слу жбе по све ће не Пе тру Ко ри шком. Јед на је ста ри ја (по све до че на је у хи лан дар ском 
ру ко пи су бр. 479), а дру га Те о до си је ва. Утвр ђу је њи хо ве ка рак те ри сти ке; ука зу је 
на узор не мо де ле њи хо вих са ста вља ча. Док је ста ри ја на ста ла под знат ни јим ути-
ца јем прет ход не хим но граф ске тра ди ци је (по себ но Слу жбе Све том Ан то ни ју 
Ве ли ком), Те о до си је ва је са мо стал ни ја у од но су на мно го ста ри је хим но граф ско на-
сле ђе, али има осло нац у ста ри јој Слу жби Св. Пе тру Ко ри шком. Ире на Шпа ди јер 
се освр ће и на обе леж ја слу жби ко ја су ре зул тат бо го слу жбе не прак се (Те о до си је ва 
је са свим у ду ху је ру са лим ске тра ди ци је). На сто ји да по себ но ис так не и афир ми ше 
Те о до си јев из у зет ни пе снич ки дар.

По што по све ти од го ва ра ју ћу па жњу про ло шком жи ти ју Све тог Пе тра Ко ри-
шког, И. Шпа ди јер се у пот пу но сти усред сре ђу је на Те о до си је во оп шир но (про-
стра но) жи ти је. Тек сто ло шки га про у ча ва, до ла зе ћи до ре ле вант них ре зул та та. 
По том утвр ђу је књи жев но-умет нич ке ка рак те ри сти ке овог де ла. Ба ве ћи се ње го вом 
ге не зом, уста но вља ва да Те о до си ју узор ни мо де ла ни су би ла по зна та ју жно сло вен-
ска ана хо рет ска жи ти ја, већ нај ра ни ја ха ги о граф ска ли те ра ту ра (у пр вом ре ду 
Жи ти је све тог Ан то ни ја Ве ли ког од Ата на си ја Алек сан дриј ског).

У књи зи се из но се по да ци на осно ву ко јих се из во ди за кљу чак да је Пе тар 
Ко ри шки пре ми нуо нај ка сни је кра јем XII ве ка. И. Шпа ди јер сма тра да су де ла 
по све ће на Пе тру Ко ри шком на пи са на то ком по след њих де це ни ја XI II ве ка. 

Из у зет но вред но сти ове књи ге до при но се и при ре ђе на из да ња са мих де ла.

Др Љи ља на М. Ју хасГе ор ги ев ска
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

 Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма 

 Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
lji lja na ge or gi ev ska@yahoo.com
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НО ВА ФО ТО ТИ ПИ ЈА ЗА КО НО ПРА ВИ ЛА СВЕ ТО ГА СА ВЕ

(Са ра јев ски пре пис За ко но пра ви ла Све тог Са ве из XIV ви је ка. Фо то ти пи ја.  
При ре ђи ва чи Стан ка Стје па но вић и је ро мо нах Се ра фим (Гли гић). [Добрун]:  

„Да бар“ Из да вач ка ку ћа Ми тро по ли је да бро бо сан ске, 2013, стр. 776)*

За ко но пра ви ло Све то га Са ве, мо ну мен тал но де ло сло вен ског сред њо ве ков ног 
пра ва и дра го цен спо ме ник срп ско сло вен ске пи сме но сти, ни из бли за ни је про у чен 
и си сте мат ски осве тљен ко ли ко то за слу жу је с об зи ром на ве ли ки зна чај и прак-
тич ни ути цај ко ји је имао не са мо у вре ме на стан ка већ и у по то њим ве ко ви ма. О 
кон ти ну и ра ном при су ству овог обим ног прав ног збор ни ка у срп ској кул ту ри, ка ко 
у усло ви ма вла сти те др жав но сти та ко и под тур ском оку па ци јом, ја сно све до че 
са чу ва ни пре пи си, ко ји су на ста ја ли у ши ро ком вре мен ском ра спо ну од XI II до 
XVII ве ка: Ило вич ки (1262), Ра шки (1305), Де чан ски (крај XI II – пр ва по ло ви на 
XIV ве ка), Пчињ ски (1360–1370), Са ра јев ски (пре 1362), Бе о град ски (дру га по ло-
ви на XV ве ка), Хи лан дар ски (XV или XVI век), Са вин ски (XVI век), Пећ ки (1552), 
Ми ле шев ски (XVI век), Мо рач ки (1651). Нај ве ћа па жња до са да с раз ло гом је по-
све ће на Ило вич ком ру ко пи су, чи је пре пи си ва ње је за по тре бе цр кве Ар хан ге ла 
Ми ха и ла „на ме сту зва ном Ило ви ца“, а по на ло гу зет ског епи ско па Нео фи та, окон-
чао пи сар Бог дан 1262. го ди не. Као нај ста ри ји, овај пре пис је у по след њој де це ни ји 
XX ве ка пр ви до био фо то тип ско из да ње под на сло вом: За ко но пра ви ло или Но мо ка нон 
све то га Са ве: Ило вич ки пре пис 1262. го ди на / при ре дио и при ло ге на пи сао Ми о драг 
М. Пе тро вић, Гор њи Ми ла но вац: Деч је но ви не, 1991. Не дав но, по сле ви ше од два-
де сет го ди на, под бла го сло вом ми тро по ли та да бро бо сан ског го спо ди на Ни ко ла ја, 
тру дом при ре ђи ва ча Стан ке Стје па но вић и је ро мо на ха Се ра фи ма (Гли ги ћа), као и 
уз по моћ ве ћег бро ја при ло жни ка, све тлост да на угле да ла је фо то ти пи ја још јед ног 
пре пи са За ко но пра ви ла из ра ног пе ри о да ре дак циј ске пи сме но сти. По ред увод не 
ре чи ми тро по ли та да бро бо сан ског го спо ди на Ни ко ла ја (Све то сав ски пу то каз, стр. 
V), фо то ти пи ју Са ра јев ског пре пи са пра ти и по го вор О За ко но пра ви лу Све тог 
Са ве, ко ји при ре ђи ва чи до но се на срп ском (XIX –XXI II), ру ском (стр. XXV–XXX) 
и ен гле ском је зи ку (XXXI–X XXIV), чи ме основ ни по да ци о овом спо ме ни ку по-
ста ју до ступ ни ши рем кру гу чи та ла ца.

Са ра јев ски пре пис да нас је у вла сни штву Цр кве не оп шти не Са ра је во и чу ва се 
у му зе ју Ста ре срп ске цр кве Све тих ар хан ге ла Ми ха и ла и Га ври ла под бро јем 222. 
Ка да је ту до спео ни је по зна то, али се на осно ву нат пи са на да сци пред ње ко ри це 
за си гу р но мо же ре ћи да је сво ји на ове цр кве још од 1729. го ди не. Пи сан је устав ном 
ћи ри ли цом на пе р га мен ту, у два ступ ца и има 370 ли сто ва. Ну ме ра ци ја ли сто ва 
арап ским ци фра ма, ко ја је нај ве ро ват ни је из вр ше на још у пр вој по ло ви ни XX ве ка, 
бе ле жи 367 ли сто ва из раз ло га што се бро је ви 85, 137 и 313 по на вља ју два пу та. Ко-
ди ко ло шка ана ли за по ка зу је да де сет ли сто ва не до ста је, али то у ве ћи ни слу ча је ва 
ни је иза зва ло пре кид са мог тек ста. Ру ко пис су на чи ни ла два пи са ра. Пр ви пре пи си-
вач, чи је име ни је по зна то, ис пи сао је 191 лист, да би дру ги пи сар, „гре шни Ми ро-
слав“, пре пи си ва ње на ста вио од 192. ли ста до кра ја, оста вља ју ћи ујед но и за пис о 
то ме: Wsely pi sa gry[nQ mi ro slavq. По ре чи ма при ре ђи ва ча, у Са ра јев ском пре пи су 

* Овај при каз је на стао у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка (бр. 178001), ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



не ма ру си за ма па се прет по ста вља да су пи са ри би ли Ср би, ко ји су текст За ко но пра-
ви ла пре пи си ва ли „ди рект но са не ке епи скоп ске књи ге ко ју је лич но Све ти Са ва 
обез би је дио за сва ку епи ско пи ју. Сви оста ли пре пи си по ти чу од Те о фи ло вог пре пи-
са из 1252. го ди не“ (стр. XXI). Вре ме на стан ка Са ра јев ског пре пи са те шко је са си-
гур но шћу од ре ди ти јер се да ти ра ње из во ди на ин ди рек тан на чин, тач ни је, пре ко 
го ди не за бе ле же не у за пи су на по след њој стра ни ру ко пи са. Чи тав за пис ис пи сан је 
тај но пи сом, ко ји је још 1862. го ди не де ши фро вао Си мо Со ко ло вић (ње гов текст је 
та ко ђе за пи сан на по след њем ли сту ко дек са), уво де ћи у на у ку 6879 (1371) го ди ну као 
вре ме на стан ка за пи са, до ко јег је он да и цео ко декс мо рао би ти пре пи сан. Тај но пис 
је за сно ван на прин ци пу да број не вред но сти сло ва ко ја се ме ђу соб но за ме њу ју да ју 
збир 10, 100 или 1000, док слов не озна ке за 5, 50 и 500 оста ју не за ме ње не. Про бле мом 
де ши фро ва ња за пи са у но ви је вре ме по за ба ви ла се Стан ка Стје па но вић, ко ја до ла зи 
до 6870 (1362) го ди не, по ме ра ју ћи ујед но и на ста нак са мог пре пи са у ду бљу про шлост, 
тј. сед му де це ни ју XIV ве ка. Чи ње ни ца да је Са ра јев ски ру ко пис на чи њен на пе р га-
мен ту мо гла би та ко ђе ићи у при лог ње го вој ве ћој ста ри ни, за раз ли ку од Пчињ ског 
пре пи са, ко ји је на па пи ру и сме шта се у пе ри од 1360–1370. По ме ну ти за пис с кра ја 
књи ге, ина че, не од но си се на За ко но пра ви ло већ бо го слу жбе ну књи гу „пе сни вац“, 
ко ја је пре ма на во ду на пи са на „бла го ча сти вој и хри сто љу би вој и пре ви со кој“ де спо-
ти ци Је ле ни. С раз ло гом се за то прет по ста вља да је тај но пис нај пре са ста вљен на 
ли сту За ко но пра ви ла с на ме ром да ка сни је бу де пре пи сан на псал ти ру за срп ску 
де спо ти цу, ка ко се ве ру је, же ну де спо та Угље ше Мр њав че ви ћа, бу ду ћу мо на хи њу 
Је фи ми ју. Ду го се ау тор овог за пи са сма трао не по зна тим, да би Стан ка Стје па но вић 
уста но ви ла да је ње го во име Иса и ја – по мо ћу пет сло ва рас по ре ђе них у об ли ку кр ста 
– ис пи са но ис под тај но пи са, од ко јег га раз два ја дру ги, у јед ном де лу та ко ђе тај но-
пи сом за бе ле жен за пис Хри сти фо ра Жи то ми сли ћа. Ово да је осно ва прет по став ци 
да је ау тор тај ног за пи са био чу ве ни пре во ди лац и ди пло ма та XIV ве ка, хи лан дар ски 
мо нах Иса и ја, ко ји је у срп ској књи жев но сти већ по знат по оп шир ном за пи су, у ко јем 
чи та о ца на са мом кра ју во ди до свог име на пре ко број не вред но сти од го ва ра ју ћих 
сло ва (в. Ђор ђе Три фу но вић, Пи сац и пре во ди лац инок Иса и ја. Кру ше вац: Баг да ла, 
1980, 161). Уко ли ко се Са ра јев ски пре пис у вре ме на стан ка за пи са на ла зио у Хи лан-
да ру, био би то он да тре ћи пре пис За ко но пра ви ла ко ји би смо мо гли ве за ти за срп ску 
ла вру (по ред Ра шког и Хи лан дар ског), што би у знат ној ме ри олак ша ло и ре ша ва ње 
ди ле ме ода кле су пре у зе те по је ди не гла ве овог прав ног спо ме ни ка у хи лан дар ским 
збор ни ци ма.

У са др жа ју Са ра јев ског пре пи са, ко ји пре но си мо у це ли ни, уо ча ва ју се из ве сне 
раз ли ке у од но су на оста ле са чу ва не ру ко пи се, на ста ле ка ко уно ше њем до дат них 
чла на ка та ко и услед из о ста вља ња по је ди них це ли на: Књи ге ове ко је се грч ким је зи
ком зо ву Но мо ка нон, а на шим је зи ком се ка же За ко но пра ви ло. Пр ва увод на гла ва: 
Сло во о се дам све тих и ва се љен ских са бо ра, о то ме где, ка да и про тив ко га се сва
ки од њих са бра. Сва ки хри шћа нин тре ба да зна да има се дам све тих и ва се љен ских 
ве ли ких са бо ра. Пр ви све ти и ва се љен ски са бор (у Ни ке ји); Дру ги све ти и ва се љен
ски са бор (у Кон стан тин гра ду); Тре ћи све ти и ва се љен ски са бор (у Ефе су); Че твр ти 
све ти и ва се љен ски са бор (у Хал ки до ну); Пе ти са бор (у Кон стан тин гра ду); Ше сти 
све ти и ва се љен ски са бор (у Кон стан тин гра ду); Сед ми све ти и ва се љен ски са бор 
(у Ни ке ји); И још о свим све тим са бо ри ма и о вре ме ну ре до сле да њи хо вог, ко ји је 
иза ко јег био; По ме сни са бор пр ви (у Ан ти о хи ји); По ме сни дру ги (у Ан ки ри); По ме
сни тре ћи (у Но вој Ке са ри ји); Ва се љен ски пр ви, а по ре ду че твр ти (у Ни ке ји); По
ме сни пе ти (у Ан ти о хи ји си риј ској) – из о ста ло за гла вље; По ме сни ше сти (у Ган гри) 
– из о ста ло за гла вље; По ме сни сед ми (у Сар ди ки ји, то јест у Сред цу); По ме сни осми 
(у Ла о ди ки ји фри гиј ској); Ва се љен ски дру ги по ре ду де ве ти (у Кон стан тин гра ду); 
Ва се љен ски тре ћи по ре ду де се ти (у Ефе су); По ме сни је да на е сти (у Кон стан тин
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гра ду); Ва се љен ски че твр ти по ре ду два на е сти (у Хал ки до ну); По ме сни три на е сти 
(у Кон стан тин гра ду); По ре ду че тр на е сти, а ва се љен ски пе ти (у Кон стан тин гра ду); 
Ва се љен ски ше сти по ре ду пет на е сти (у Кон стан тин гра ду); По ре ду ше сна е сти, 
а ва се љен ски сед ми (у Ни ке ји); Дру га увод на гла ва: Ту ма че ње сти ха ко ји гла си: 
„Го спо де Ису се Хри сте, Бо же наш, по ми луј нас. Амин“; Тре ћа увод на гла ва: Ту ма
че ње све тог из о бра же ња ве ре, то јест: Ве ру јем у јед но га Бо га; Че твр та увод на 
гла ва: Ту ма че ње мо ли тве ко ју на у чи Го спод Исус Хри стос уче ни ке сво је, а пре ко 
њих и нас на у чи. Учи да се мо ли и го во ри: „Оче наш ко ји си на не бе си ма“. Ту ма че ње 
Зла то у стог; Пе та увод на гла ва: Про лог, од но сно пред го вор сво ди те ља све тих 
пра ви ла у че тр на ест гра на; Дру ги пред го вор сво ди те ља пра ви ла ко ја је по Пе том 
са бо ру, са Ше стог и Сед мог, и оних по сле њих, при ло жио и при по јио Апо стол ским 
пра ви ли ма и они ма са ра ни је одр жа них све тих са бо ра; Ше ста увод на гла ва: Ти ту
ле збор ни ка пра ви ла и од го ва ра ју ће гла ве сва ке ти ту ле. Ти ту ла се на шим је зи ком 
ка же гра на, а гра на се ја сни је име ну је збор ник или збир ка; Гра на пр ва. Гла ва 38; 
Гра на дру га. Гла ве 3; Гра на тре ћа. Гла ве 22; Гра на че твр та. Гла ва 17; Гра на пе та 
у ко јој су три гла ве; Гра на ше ста у ко јој су три гла ве; Гра на сед ма у ко јој је пет 
гла ва; Гра на осма у ко јој је осам на ест гла ва; Гра на де ве та у ко јој је 39 гла ва; Гра на 
де се та у ко јој је осам гла ва (у ру ко пи су гре шком уме сто де се та сто ји де ве та); Гра
на је да на е ста у ко јој је ше сна ест гла ва; Гра на два на е ста у ко јој је осам на ест гла ва. 
Гра на три на е ста у ко јој су 42 гла ве; Гра на че тр на е ста у ко јој је се дам гла ва. Ова 
гра на је оп шта за све љу де; Увод у Но мо ка нон, то јест За ко но пра ви ло и из ла га ње 
из ових књи га са др жа ја све ште них пра ви ла све тих апо сто ла и се дам све тих ва се
љен ских са бо ра, али не са мо њих не го и по ме сних, и оних пра ви ла ко ја су не ки све ти 
оци лич но са ста ви ли, и ка ко сто је по ре ду и ко ли ко ко ји са бор има пра ви ла; Гла ва 
1. Из ла га ње апо стол ских и отач ких пра ви ла с ту ма че њем Алек си ја Ари сти на, ђа
ко на и за ко но хра ни те ља. Пра ви ла све тих апо сто ла; Гла ва 2. Све тог апо сто ла 
Па вла цр кве них пра ви ла 17; Гла ва 3. Оба све та и вр хов на апо сто ла, Пе тра и Па вла, 
пра ви ла 17; Гла ва 4. Свих све тих апо сто ла за јед но пра ви ла два; Гла ва 5. Све ти и 
ва се љен ски Пр ви са бор у Ни ке ји бе ше за цар ство ва ња Кон стан ти на Ве ли ког, где 
се са бра ло 318 све тих ота ца про тив без бо жног Ари ја, ко ји ху ља ше Си на Бо жи јег, 
Го спо да на шег Ису са Хри ста, ко га ти све ти оци про кле ше и пра ви ла, ов де по ста
вље на, из ло жи ше. Пр вог са бо ра пра ви ла 20; Гла ва 6. Све тог по ме сног са бо ра у 
Ан ки ри пра ви ла 25 (у са мом пре пи су за пра ви ло озна че но слов ном ци фром 1 пи ше 
да је дру го пра ви ло та ко да је од мах по сле пра ви ла 1 на пи са но пра ви ло 3); Гла ва 7. 
Све тог са бо ра у Но вој Ке са ри ји пра ви ла 15; Гла ва 8. Све тог по ме сног са бо ра у 
Ган гри пра ви ла 20. Овај све ти са бор са ста де се по Пр вом ни кеј ском са бо ру и из ло
жи пра ви ла; Ту ма че ње свих на пред ре че них пра ви ла све тог са бо ра у Ган гри; Гла ва 9. 
Све тог по ме сног са бо ра у Ан ти о хи ји си риј ској пра ви ла 25; Гла ва 10. Све ти са бор 
по ме сни у Ла о ди ки ји фри гиј ској са бра се по што се из ра зних обла сти Асиј ске упра
ве са ку пи ше мно ги бла же ни оци, ко ји цр кве не про пи се из ло жи ше ка ко су ов де на
пи са ни (пра ви ла 59); Гла ва 11. Дру ги све ти и ва се љен ски са бор при ца ру Те о до си ју 
Ве ли ком у Кон стан тин гра ду, ка да се из ра зних ме ста са ку пи про тив ду хо бо ра ца 
сто и пе де сет све тих ота ца ко ји и пра ви ла из ло жи ше; Гла ва 12. Пра ви ла Тре ћег 
све тог и ва се љен ског са бо ра све тих ота ца, са ку пље них у Ефе су. По сла ни ца све тих 
ота ца ово га са бо ра свим пра во вер ни ма. Из По сла ни це истог са бо ра епи ско пи ма у 
Пам фи ли ји, а то је и де ве то пра ви ло; Гла ва 13. Че твр тог све тог и ва се љен ског са
бо ра у Хал ки до ну пра ви ла 30; Гла ва 14. Пра ви ла све тог по ме сног са бо ра у Сар ди
ки ји, то јест у Сред цу. Два де сет и јед но пра ви ло; Гла ва 15. Пра ви ла све тог и по ме
сног са бо ра у Кар та ги ни. Пра ви ла 138. Ова три пра ви ла су по себ на и пред го вор су 
по бро ја ним пра ви ли ма; Пре пи си Ки ри ла Алек сан риј ског оци ма овог са бо ра; По сла ни
ца Ати ка, епи ско па кон стан тин град ског, овом са бо ру; Све ти обра зац ве ре са бо ра 
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у Ни ке ји; Из По сла ни це овог са бо ра рим ском па пи Ке ле сти ну; Гла ва 16. О оном 
што се до го ди ло у Кон стан тин гра ду, о Ага пи ју и Га ва ди ју ко ји су се спо ри ли о 
пре сто епи ско пи је гра да Вос тра за цар ство ва ња Ар ка ди ја, си на Те о до си ја Ве ли ког; 
Гла ва 17. Пра ви ла Ше стог ва се љен ског са бо ра у Кон стан тин гра ду, у Трул ској па
ла ти. Пра ви ла 102 (по гре шно пи ше 101); Гла ва 18. Пра ви ла Сед мог ва се љен ског 
са бо ра, ко ји се по дру ги пут са бра у Ни ке ји. Пра ви ла 22; Гла ва 19. Пра ви ла Пр вог 
и дру гог са бо ра, ко ји је био у Кон стан тин гра ду, у цр кви Све тих апо сто ла. Пра ви
ла 17; Гла ва 20. Три пра ви ла са бо ра са бра ног у Кон стан тин гра ду, у чу ве ној цр кви 
Бо жи је му дро сти, то јест у Све тој Со фи ји, ко ји и Сед ми са бор утвр ди; Гла ва 21. 
Из по сла ни ца Све тог и Ве ли ког Ва си ли ја упу ће них Ам фи ло хи ју, епи ско пу ико ниј ском, 
и Ди о до ру и не ким дру ги ма. Пра ви ла 91; Тре ћа по сла ни ца; Из По сла ни це Све тог 
Ва си ли ја Ам фи ло хи ју; Из По сла ни це Све тог Ва си ли ја Ди о до ру; Из По сла ни це Све
тог Ва си ли ја Гри го ри ју пре зви те ру да се од лу чи од же не ко ја код ње га жи ви; Из 
По сла ни це Све тог Ва си ли ја се о ским епи ско пи ма; Из По сла ни це Све тог Ва си ли ја 
пот чи ње ним му епи ско пи ма да не ру ко по ла жу за но вац; Из По сла ни це Све тог Ва
си ли ја Ам фи ло хи ју о Све том Ду ху. Гла ва 27. О не пи са ним оби ча ји ма; Из 29. гла ве 
истог спи са; Гла ва 22. Исто га, 26 пра ви ла украт ко о вре ме ну (за пре ће ња) за оне 
ко ји су са гре ши ли; Гла ва 23. Исто га, о то ме ко ли ка су и ка ква ме ста епи ти ми ја ма, 
од но сно за пре ће њи ма; Шта је пла ка ње?; Шта је слу ша ње?; Шта је при па да ње?; 
Шта је ста ја ње с вер ни ма?; Гла ва 24. Исто га, по у ка пре зви те ру о бо жа стве ној 
слу жби, и о при че шћу, и о они ма ко ји се не ста ра ју о за пре ће њи ма; О при че шћу; 
Исто га, о они ма ко ји се не ста ра ју о епи ти ми ја ма, од но сно о за пре ће њи ма; Гла ва 
25. Исто га, Ва си ли ја Ве ли ког, пи смо Гри го ри ју Бо го сло ву о мо на шком устрој ству; 
Гла ва 26. Из По сла ни це Све тог Та ра си ја, ар хи е пи ско па Кон стан тин гра да, па пи 
рим ском Адри ја ну раз не гла ве из упут ста ва Бо жа стве них пи са ма, о то ме да се 
не ру ко по ла же за но вац; Из Де ла апо стол ских; Све тих апо сто ла пра ви ло 31; Из 
Тре ће (књи ге) цар ства; Из Че твр те (књи ге) цар ства; Ту ма че ње Ва си ли ја Ве ли ког 
из (књи ге) про ро ка Иса и је; Исто га, Ва си ли ја Ве ли ког, из По сла ни це под руч ним епи
ско пи ма; Из Жи ти ја Све тог Јо ва на Зла то у стог; Са бо ра у Хал ки до ну пра ви ло 2; 
Ге на ди ја, ар хи е пи ско па Кон стан тин гра да, из По сла ни це свим епи ско пи ма; Ше стог 
ва се љен ског са бо ра у Кон стан тин гра ду, у Трул ској па ла ти, пра ви ло 22; Гла ва 27. 
Све тог Ди о ни си ја, ар хи е пи ско па алек сан дриј ског, о то ме кад тре ба у Ве ли ку су бо
ту пост оста ви ти; Исто га, о они ма ко ји су из оп ште ни па се због стра ха од смр ти 
при че шћу ју и по том се опо ра вља ју; Гла ва 28. Све тог Пе тра, алек сан дриј ског све
ште но му че ни ка, пра ви ла о они ма ко ји су от па ли у вре ме го ње ња и опет се по ка ја ли. 
Пра ви ла 14; Гла ва 29. Све тог Гри го ри ја Чу до твор ца, епи ско па Но ве Ке са ри је, о 
зби ва њи ма при на је зди вар ва ра; Гла ва 30. По сла ни ца Ата на си ја Ве ли ког, ар хи е пи
ско па алек сан дриј ског, Амо ну мо на ху о они ма ко ји се но ћу са бла жња ва ју; Из Дру ге 
по сла ни це; Исто га, из Де ве те пра знич не по сла ни це о оза ко ње ним књи га ма; Гла ва 
31. Из По сла ни це Ата на си ја Ве ли ког епи ско пу Ру фи ја ну; Гла ва 32. Из бе се да Све тог 
Гри го ри ја Бо го сло ва о истим тим књи га ма; Све тог Ам фи ло хи ја Се ле у ку о истим 
тим књи га ма; Гла ва 33. Све тог Гри го ри ја Ни ског Ли то ју, ме ле тин ском епи ско пу, 
пра ви ла 8; Гла ва 34. Ти мо те ја, ар хи е пи ско па алек сан дриј ског, јед ног од сто и пе де
сет све тих ота ца са бра них у Кон стан тин гра ду про тив Ма ке до ни ја, пра ви ла 15. 
А овај Ти мо теј за на след ни ка на пре сто лу је имао Те о фи ла; Гла ва 35. Те о фи ла, 
ар хи е пи ско па алек сан дриј ског, об ја шње ње по во дом Бо го ја вље ња ка да пад не у не
де љу. Укуп но пра ви ла 14 (у ру ко пи су не до ста је 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 14. пра ви ло); 
Гла ва 37. (не до ста је за гла вље Исто га (Ки ри ла Алек сан дриј ског), о пра во вер ју 12 гла
ва про тив Не сто ри ја, као и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и ве ћи део 8. гла ве); Гла ва 38. Из По сла
ни це Ге на ди ја, ар хи е пи ско па Кон стан тин гра да, и та да са бра ног све тог са бо ра 
сви ма епи ско пи ма; Гла ва 39. Из По сла ни це са бо ра у Кон стан тин гра ду Ма р ти ри ју, 
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епи ско пу ан ти о хиј ском, о то ме ка ко при ма ти је ре ти ке ко ји при сту па ју Са бор ној 
цр кви; Гла ва 40. Гла ве Ве ли ке цр кве, од но сно Све те Со фи је, за пе ча ће не злат ним 
пе ча том ца ра Ју сти ни ја на, о ро бо ви ма ко ји при бе га ва ју у цр кву; Гла ва 41. Ди ми три
ја, ми тро по ли та ки зич ког, о ја ко ви ти ма и ха ци ца ри ма; Гла ва 42. О ма са ли ја ни ма 
(на пи са но: ма ла си ја ни ма) ко ји се са да зо ву бо го ми ли – ба бу ни; Гла ва 43. Пе тра, 
ар хи е пи ско па ан ти о хиј ског, ве не ци јан ском ар хи е пи ско пу, а овај бе ше при па три
јар ху Кон стан тин гра да Алек си ју; Ле он та, ар хи е пи ско па бу гар ског, из Пр ве од три 
по сла ни це, о бес ква сним хле бо ви ма; Гла ва 44. Бла же но га Ни ла Цр но ри сца По сла
ни ца упу ће на Ха ри кли ју пре зви те ру, ко ји су ро во на па да оне што са гре шу ју, те 
го во ри: „Ни је до вољ но за по ка ја ње усме но ис по ве да ње ако не бу де и ис по снич ких 
под ви га“; Гла ва 45. Раз не од ред бе из Свит ка бо жа стве них но ве ла у бо жа стве ном 
на сле ђу ца ра Ју сти ни ја на, до лич но са гла сне с бо жа стве ним и све ште ним пра ви
ли ма, а ко је из о би љем сво ју сна гу да ју – ко ји ма од ре ђе ни ред и број да до смо да би се 
бр зо на шла тра же на гла ва, јер су, ка ко је ре че но, од ра зних од ред би са ста вље не, 
као што је ов де на пи са но; Пр ва од ред ба из Но ве ла Ју сти ни ја на ца ра о пр вим и ве
ли ким Бо жи јим да ро ви ма, и о ча сти по доб ној бо жа стве ним и све ште ним пра ви
ли ма, и ка ко тре ба епи ско пе или све ште на ли ца при во ди ти на ру ко по ло же ње, и о 
устрој ству оста лих све ште них ли ца – му шких и жен ских, и о дру гим ра зним по
тре ба ма, чи је пред го во ре пре ово га на пи са смо. Гла ва 87; Одав де из дру ге од ред бе; 
Гла ва 46. Но ве ла бла го ча сти вог ца ра Алек си ја Ком ни на; Но ве ла хри сто љу би вог 
ца ра на шег Алек си ја Ком ни на од ме се ца ју на, ин дик та сед мог, у го ди ни 6592, ко ју 
из ло жи Вар да, чу вар па ла те и пр ви су ди ја моћ ни; Под се ћа ње чу ва ра па ла те и ве ли
ког стра жа Јо ва на Тра ки си ја, по во дом ко јег и раз ја шње ње из ло жи цар наш све ти, 
по твр ђу ју ћи на ред бу сво је ра ни је но ве ле о бра ко ви ма и на ре ђу ју ћи да се са све ште
ним мо ли тва ма оба вље но обру че ње не мо же рас ки ну ти. Ме се ца мар та 6600. го
ди не; Гла ва 47. Из ра зних на сло ва, то јест гра на но ве ла ца ра Ју сти ни ја на: Из пр ве 
гра не; Из дру ге гра не; Из че твр те гра не; Из пе те гра не; Из ше сте гра не; Из сед ме 
гра не; Из осме гра не; Из де ве те гра не; Из де се те гра не; Из је да на е сте гра не; Из 
три на е сте гра не; Гла ва 48. Из бор из за ко на Бо гом да тог Изра иљ ци ма пре ко Мој
си ја. О су ду и о прав ди. О де сет за по ве сти ко је су на ка ме ној та бли ци на пи са не. О 
ху ли. О по што ва њу се дих ста ра ца. О то ме да се не осу ђу ју ро ди те љи ме сто де це 
ни де ца ме сто ро ди те ља. О они ма ко ји вре ђа ју оца и мај ку. О то ме да се не ли ша
ва пла те си ро мах и сва ки на јам ник. О то ме да се не учи ни зло удо ви ци и си ро тој. 
О пра вич ним ме ри ли ма и ме ра ма. О на след ни ци ма. О да ва њу на за јам и о ка ма та
ма. О оста ви. О они ма ко ји узи ма ју жи во ти ње на чу ва ње. О они ма ко ји тра же од 
су се да мар ву ко ја се са тре и уги не. О кра дљив ци ма. О они ма ко ји кра ду сло бод не 
љу де. О то ме да се сло бод ни чо век не за др жа ва на ра ду као роб. О они ма чи ја сто
ка по па се њи ву или ви но град. О они ма ко ји отво ре ја му а не по кри ју је. О иза зи ва
чи ма по жа ра. О јун ци ма ко ји ро гом про бо ду чо ве ка или во ла. О на ло жни ци. О они
ма ко ји те ра ју и кле ве та ју сво ју же ну. О же ни ко ја у ту чи хва та му шкар ца за 
мо шни це. О они ма ко ји обеш ча шћу ју де вој ку. О пре љуб ни ци ма. О же ни ко ја по ба ци 
де те од уда ра оних ко ји се ту ку. О све ште нич кој кће ри ко ја чи ни блуд. О же ни ко
ја чи ни блуд са жи во ти њом. О кр во ме ша те љу са сво јом мај ком. О они ма ко ји чи не 
грех са ма ће хом. О они ма ко ји чи не блуд са сво јом кћер ком или с уну ком. О они ма 
ко ји чи не грех са сво јом се стром. О они ма ко ји чи не грех са тет ком. О они ма ко ји 
чи не грех са сна хом. О они ма ко ји узи ма ју же ну сво га бра та. О они ма ко ји узи ма
ју кћер ку сво је же не. О они ма ко ји чи не грех са кћер ком сво је ма ће хе. О они ма ко ји 
узи ма ју две се стре. О они ма ко ји чи не грех са стри ном. О оста лом срод ству. О 
они ма ко ји чи не блуд са жи во ти ња ма. О они ма ко ји чи не блуд са му шким по лом. 
О они ма ко ји удар ци ма уби ја ју свог ро ба. О они ма ко ји у ту чи уда ре бли жњег. О 
хо ти мич ном и не хо ти мич ном уби ству. О уби ству чо ве ка и жи во ти ње. О све до че
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њи ма и њи хо вом од ба ци ва њу. О све до ци ма и ла жним све до ци ма. О вра ча ра ма и 
га та ра ма „у пу пак“ (у ис пуп че ну по су ду) и о ча роб ња ци ма; Гла ва 49. По сла ни ца 
Ни ки те Сти та та, мо на ха и пре зви те ра Сту дит ског ма на сти ра, ла ти ни ма о 
бес ква сном хле бу; Гла ва 50. О по сту су бо том; О бра ку све ште ни ка; О стри же њу 
бра де; О ко си и укра ша ва њу; О пр сте ну; Гла ва 51. О Фран ци ма и оста лим ла ти ни
ма; Гла ва 52. Из ла га ње Све тог Ана ста си ја, па три јар ха ан ти о хиј ског, о уз ви ше но сти 
ар хи је реј ског чи на и не под ло жно сти мир ском су ду; Исто га, Све то га Ана ста си ја, 
ка зи ва ње о па пи рим ском Гри го ри ју Дво је сло ву, чу до твор цу; Гла ва 53. Чин, то јест 
мо ли тве за очи шће ње по кај ни ка. Мо ли тва дру га над по кај ни ци ма; Гла ва 54. Упут
ство о то ме ка ко тре ба бо жа стве но при но ше ње да бу де у све тој слу жби, о хле бу, 
и о ча ши при но ше ња, и о прос фо ри, и о ви ну; Гла ва 55. За ко на град ског раз не гла ве 
у 40 гра на: Гра на пр ва. О скла па њу ве рид бе; Гра на дру га. О ве рид бе ном за ло гу; 
Гра на тре ћа. О ве рид бе ним да ро ви ма; Гра на че твр та. О усло ви ма за скла па ње 
бра ка; Гра на пе та. О ва ља но сти бра ка; Гра на ше ста. О пред брач ном да ру; Гра на 
сед ма. О за бра ње ним бра ко ви ма; Гра на осма. О ре гу ли са њу ми ра за; Гра на де ве та. 
О по тра жи ва њу ми ра за и ње го вих те ре та; Гра на де се та. О да ро ви ма из ме ђу му жа 
и же не; Гра на је да на е ста. О раз во ду бра ка и ње го вим узро ци ма; Гра на два на е ста. 
О да ро ви ма; Гра на три на е ста. О по ни шта ју да ро ва; Гра на че тр на е ста. О про да
ји и ку по ви ни; Гра на пет на е ста. „О на са жде ни ји“ (ем фи тев за – ду го ро чан, оту ђив 
и на след ни за куп зе мље за об ра ђи ва ње); Гра на ше сна е ста. О ду гу и за ло гу; Гра на 
се дам на е ста. О из најм љи ва њу; Гра на осам на е ста. О оста ви; Гра на де вет на е ста. 
О скла па њу ор та клу ка; Гра на два де се та. О рас ки ду ор та клу ка и нај ма; Гра на 
два де сет и пр ва. О за ве шта њу пу но лет них; Гра на два де сет и дру га. О за ве шта њу 
оних ко ји су под вла шћу сво јих ро ди те ља; Гра на два де сет и тре ћа. О за ве шта њу 
осло бо ђе них; Гра на два де сет и че твр та. О за ве шта њу епи ско па и мо на ха; Гра на 
два де сет и пе та. О оба ра њу за ве шта ња; Гра на два де сет и ше ста. О осло ба ђа њу 
пот чи ње них; Гра на два де сет и сед ма. О све до ци ма; Гра на два де сет и осма. О ру
ко по ло же њу епи ско па и пре зви те ра; Гра на два де сет и де ве та. О ко ди ци лу, то јест 
о до пу ни за ве шта ња; Гра на три де се та. О на след ни ци ма; Гра на три де сет и пр ва. 
О на кна ди; Гра на три де сет и дру га. О де о би; Гра на три де сет и тре ћа. О ли ше
ни ма на след ства; Гра на три де сет и че твр та. О сло бо да ма; Гра на три де сет и 
пе та. О да ро ви ма ко ји се да ју за ве шта њем, или за жи во та или по сле смр ти; Гра на 
три де сет и ше ста. О ста ра те љи ма; Гра на три де сет и сед ма. О то ме ка да тре
ба зај мо дав ци да ту же на след ни ке умр лих; Гра на три де сет и осма. О зи да њу но вих 
ку ћа, о об но ви ста рих и о дру гим ства ри ма; Гра на три де сет и де ве та. О ка зна ма; 
Гра на че тр де се та. О по де ли пле на. Гла ва 56. О не за ко ни тим бра ко ви ма, то јест 
о ро до сквр ну ћу, на по гу бу Хри сто ву ста ду, ко је је по ра сло са да у све ту. Од лу ка 
Си си ни ја, све тог ар хи е пи ско па Кон стан тин гра да, и од ње га са зва ног са бо ра. Ови 
не за ко ни ти бра ко ви, као огањ спа љу ју ћи све, Бо жи јом бла го да ћу са да пра вил но и 
за ко ни то са бор ним су дом за бра ње ни би ше и не ста ше, 21. фе бру а ра ме се ца, у ле то 
6505 (997); Од истог са бо ра (из са ста ва Ди ми три ја Син ђе ла, ми тро по ли та ки зич
ког, XI век); „Пи са ни је“ па три јар ха (Алек си ја Сту ди та, 1025–1043) из ло же но од 
Јо ва на књи го хра ни те ља, Ио но по ли та, о оно ме ко ји узи ма дру гу бра ту че ду сво је 
мај ке и о ка зни ко ја му сле ду је; О не ком ко скла па брак сво га си на с не чи јом кћер
ком, ко ја је под вла шћу ро ди те ља, без одо бре ња ње ног оца (Од лу ка Ца ри град ског 
си но да у вре ме па три јар ха Алек си ја Сту ди та, XI век); О истим тим бра ко ви ма 
(Од лу ка Ца ри град ског си но да, XI век); Из дру ге гла ве (по че так са ста ва Ди ми три
ја Син ђе ла, ми тро по ли та ки зич ког, XI век); Ов де је тач на по де ла за бра ње них и 
за ко ни тих бра ко ва. Гла ва 57. Цр кве на по гла вља. Ка нон ска пи та ња упу ће на од Јо ва на 
мо на ха и мол чал ни ка из Све те Го ре и цр но ри за ца око ње га и од го во ри све тог са бо
ра одр жа ног у да не пре о све ште ног и ва се љен ског па три јар ха Кон стан тин гра да 
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Ни ко ле. Гла ва 58. Од го во ри пре бла же ног ми тро по ли та ира клиј ског Ни ки те на 
по ста вље на пи та ња Кон стан ти на, епи ско па пам фил ског; Гла ва 59. Спис, то јест 
под сет ник о по стиг ну том цр кве ном сје ди ње њу у вре ме Кон стан ти на и Ро ма на; 
Гла ва 60. У пи та њи ма и од го во ри ма бе се да „от кри ве ња“ Све тог Ди ја до ха; Гла ва 61. 
Све тог Епи фа ни ја, ар хи е пи ско па ки пар ског гра да Кон стан ти је, о је ре си ма. Свим 
је ре си ма ма те ре су и пр во о браз че ти ри: вар вар ство, скит ство, је лин ство, ју деј
ство. Од ових све дру ге из ра сто ше: 1. Вар вар ство, 2. Скит ство, 3. Је лин ство, 4. 
Ју деј ство; Раз ли ке је лин ских је ре си: 5. Пи та го ри јев ци, 6. Пла тон ци, 7. Сто и ци, 8. 
Епи ку реј ци, 9. Са ма ран ство; Че ти ри су са ма ран ска на ро да: 1. Гор ти ни, 2. Је ву се ји, 
3. Еси ни, 4. До сти ни; Ју деј ских је ре си је се дам: 1. Књи жни ци, 2. Фа ри се ји, 3. Са ду
ке ји, 4. Они ко ји се сва ког да на кр шта ва ју, 5. Оси ни, ко ји се зо ву бе стид ни, 6. На
са ри је ји, ко ји се зо ву не по ко ри ви, 7. Иро ди ја ни; Овај пр ви сви так са др жи два де сет 
је ре си. А ове су у дру гом свит ку пр ве књи ге, а у ње му о је ре си ма хри шћа на: 1. Си
мо ни ја ни, 2. Ме нан дри ја ни, 3. Са тор ни ли ја ни, 4. Ва си ли ди ја ни, 5. Ни ко ла ји ти, 6. 
Ра зум ни ци, 7. Кар по кра ти ја ни, 8. Ки рин ти ја ни, 9. На зо ре ји, 10. Еви о не ји, 11. Уа лен
ти ја ни, 12. Се кун ди ја ни, 13. Пто ле ме ји; Ових три на ест је ре си су у дру гом свит ку 
пр ве књи ге. А ове су у тре ћем свит ку пр ве књи ге, у ко јем је три де сет је ре си (уме сто 
бро ја 13 пре пи си вач Са ра јев ског пре пи са је на пи сао 30): 1. Мар ко се ји, 2. Ко ло вар се ји, 
3. Ира кли о ни ти, 4. Офи ти, 5. Ка и ја ни, 6. Си ти ја ни, 7. На чел ни, 8. Кер до ни ја ни, 9. 
Мар ки о ни сти, 10. Ли ки ја ни сти, 11. Апе ли ја ни, 12. Се ви ри ја ни, 13. Та ти ја ни; Ове су 
гла ве тре ћег свит ка пр ве књи ге о че тр де сет и шест је ре си. По гла вље че твр тог 
свит ка дру ге књи ге, у ко јем је осам на ест је ре си: 1. Уз др жљив ци, 2. Ка та фри га сти, 
3. Пе пу зи ни, 4. „Че ти ри на де сет ни ци“, 5. Бе сло ве сни, 6. Ада мља ни, 7. Самп се ји, ко ји 
су јел ке се ји, 8. Те о до ти ја ни, 9. Мел хи се де ки ја ни, 10. Вар ди си ја ни, 11. Но и ти ја ни, 12. 
Уа ли си ји, 13. Чи сти, 14. Ан ге лов ци, 15. Апо сто ли ци, 16. Са ве ли ја ни, 17. Ори ге ни ти, 
18. Ори ге ни ти дру ги. Те је ре си су у че твр том свит ку дру ге књи ге. А ових пет су у 
пе том свит ку дру ге књи ге: 1. Па вли ја ни сти, ко ји су па вли ки ја ни, 2. Ма ни хе ји, ко ји 
се зо ву и ако ни ти, 3. Је ра ки ти, 4. Ме лен ти ја ни – Егип ћа ни ко ји су рас кол ни ци, а не 
је ре ти ци, 5. Ари ја ни. Тих пет је ре си су у пе том свит ку дру ге књи ге. А ових се дам 
је ре си су у ше стом свит ку тре ће књи ге: 1. Ав ди ја ни, 2. Фо ти ни ја ни, 3. Мар ке ли ја
ни, 4. Ими а ри ји, то јест по лу а ри ја ни, 5. Ду хо бор ци, 6. Аје ри ја ни, 7. Аје ти ја ни; Тих 
се дам је ре си су та ко ђе у ше стом свит ку тре ће књи ге. А ове че ти ри је ре си су у сед
мом свит ку тре ће књи ге: 1. Ди ми ри ти, ко ји се и апо ли на ри ји на зи ва ју, 2. Су пар ни ци 
ма ри ја ни ти, 3. Ко лу ри ја ни, 4. Ма са ли ја ни, ко ји се зо ву мо леб ни ци; Ово је по гла вље 
сед мог свит ка. Гла ве без бо жне ма са ли јан ске дог ме, узе те из њи хо вих књи га; И још 
о на пред по ме ну тој ма са ли јан ској је ре си, ко ја се на ро чи то у ма на сти ри ма на ла зи, 
из Те о до ри то ва спи са; Ово су је ре си до ца ра Мар ки ја на, а од Мар ки ја на Ма лог па 
до са да, и при ца ру Ла ву, из ра сто ше ове је ре си: 1. Не сто ри ја ни, 2. Ев ти хи ја ни, 3. 
Егип ћа ни ко ји су и рас кол ни ци, а на зи ва ју се и јед но при род ни, 4.„Не тље но ча ја те
љи“, 5. Не ра зум ни ци, ко ји се зо ву и те ми сти ја ни, 6. Вар са ну фи ти, 7. Про си те љи, 
8. Ра зу мо бор ци, 9. Они ко ји се Сун цу обра ћа ју, 10. Мр тво ду шни, 11. Они ко ји се не 
мо ле кле че ћи, 12. Бо го знал ци, ко ји се и хул ни ци зо ву, 13. Хри сто ра здре ши те љи, 14. 
„Је зи ко му дра ци“, 15. До на ти ја ни, 16. Они ко ји се про ти ве оби ча ји ма, 17. Ла жни 
ту ма чи, 18. Лам бе ти ја ни; Ове су је ре си до ца ра Ира кли ја, а од Ира кли ја до са да 
ове из ра сто ше: 19. Јед но вољ ни ци, 20. Они ко ји се би про тив ре че, 21. И до да нас по
сто ји из ма ил ћан ска слу жба, то јест сра цин ска ве ра ко ја об ма њу је љу де; Гла ва 62. 
Све тог Ни ки фо ра, па три јар ха Кон стан тин гра да, ка зи ва ње о кле вет ни ци ма хри
шћа на, то јест о ико но спа љи ва чи ма, ко ји су ико но бор ци; Још о је ре си ма и о на чел
ни ци ма је ре си од све тог оца на ше га Со фро ни ја, па три јар ха је ру са лим ског; Укуп но 
је ре си 176; Гла ва 63. Спис Ти мо те ја, пре зви те ра све те Ве ли ке цр кве Кон стан тин
гра да, Јо ва ну пре зви те ру и ри зни ча ру Све те Бо го ро ди це ко ја је у Хал ко пра ти ји, о 
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раз ли ко ва њу оних ко ји при сту па ју бла го ча сној на шој ве ри: 1. Та ско друн ги; 2. Мар
ки о ни ти, 3. Вре ћо но сци и од ри ца те љи све та и уз др жљив ци, ко ји су „во де пред ста
те љи“, 4. Уа лен ти ни ја ни, ва си ли ја ни зва ни јер ме ји, 5. Ни ко ла ји ти, 6. Мон да ни ти, 
ко ји су и пе пу зи ја ни, 7. Ма ни хе ји, 8. Ев но ми ја ни, ко ји су аје ти ја ни, 9. Па вли ја ни сти, 
10. Фо ти ни ја ни, 11. Са ве ли ја ни, 12. Мар ке ли ја ни, 13. Си мо ни ја ни, ко ји су од Си мо на 
ма га; 14. О Ме нан дру, 15. О је ви о не ји ма, 16. О Ки рин ту, од ко је га су ки рин ти ја ни, 
17. О Са тор ни ну, 18. О Кар по кра ту, 19. О Мар ку осквр ни те љу и зло му дром на чел
ни ку је ре си и о ње го вим исто ми шље ни ци ма, 20. О Апе ли ју, 21. О Те о до ту Усма ру, 
22. О јел ке са ји ти ма, 23. О Не по ту, 24. О Пе ла ги ју и Ке ле сти ну, 25. Дру га је рес 
мел хи се де ки ја на; Сви да зна ју да се ових два де сет и пет је ре си под вр га ва ју кр ште
њу. А ове су ко је се ми ром по ма зу ју: 26.„Че ти ри на де сет ни ци“, 27. На ва ти ја ни, 
ко ји су са ва ти ја ни, 28. Ари ја ни, ко ји су од Ари ја, 29. Ма ке до ни ја ни, ко ји су ду хо бор
ци, 30. Апо ли ја ри ја ни; Они ко ји бо лу ју од тих пет је ре си са мо се ми ром по ма зу ју, а 
ове су је ре си ко је ни је по треб но кр шта ва ти, ни ти ми ром по ма зи ва ти, не го са мо 
да про кли њу сво ју је рес; О то ме да се зна ко ли ко је би ло без гла вих, то јест бо го стра
сних је ре си: 1. О те о до си ја ни ма, 2. Не ра зум ни ци, то јест не зна ли це, 3. Па вли ја ни
ти, 4. Ни о ви ти, 5. О три бо зи ма, 6. Дру ги три бо зи, 7. Га и ја ни ти ко ји су ју ли ја ни ти, 
8. Га и ја ни ти ко ји су дру ги ју ли ја ни ти, 9. Га и ја ни ти ко ји су оста ли ју ли ја ни ти, 10. 
Ди о ско ри ја ни, 11. Обез гла вље ни, 12. Чо ве ко о бра зни, 13. Вар са ну фи ти, 14. Иса и ја ни, 
15. Пе три ја ни, 16. Од Сер ги ја и Пе тра, 17. Ова ко са др же књи ге ко је се на ла зе у Па
три јар ши ји. О мар ки о ни ти ма. О рас ко ли ма оних ко ји се зо ву ра суд ни ци: 1. Ев ти хи
ја ни, 2. Обез гла вље ни, 3. Ју ли ја ни ти, то јест га и ја ни ти, 4. Дру ги ју ли ја ни ти ко ји су 
га и ја ни ти, 5. Се ви ри ја ни ко ји су не ра зум ни ци, 6. Дру ги се ви ри ја ни ко ји се на зи ва ју 
и кон до вав ди ја ни, 7. Дру ги се ви ри ја ни ко ји су и те о до си ја ни и па вли ја ни ти, 8. Дру ги 
се ви ри ја ни ко ји су и те о до си ја ни, ан ге лов ци и да мја ни ти, 9. Дру ги се ви ри ја ни, то 
јест те о до си ја ни и пе три ја ни, 10. Дру ги се ви ри ја ни ко ји су те о до си ја ни и ко но нов ци, 
11. Дру ги се ви ри ја ни, то јест те о до си ја ни ко ји су и„тру до љуб ни“, 12. Дру ги се ви ри
ја ни ко ји су те о до си ја ни и ни о ви ти; Укуп но је ре си 71; И још о кле вет ни ци ма хри
шћа на, о ико но спа љи ва чи ма и ја ро сним ла во ви ма, ка ко је ра ни је пи са но у сто дру гој 
гла ви; О мел хи се де ки ја ни ма и те о до си ја ни ма и атин га ни ма, то јест не при ко сно
ве ни ма; Они ко ји од не при ко сно ве них је ре си, ко је су мел хи се де ки ја ни и те о до ти ја
ни (!), при сту па ју Све тој са бор ној и апо стол ској цр кви и хо ће да се кр сте тре ба 
нај пре да го во ре ова ко; Гла ва 64. Из Па три јар шиј ског мо ли тве ни ка: ка ко тре ба 
при ма ти оне ко ји из је ре си при сту па ју Све тој са бор ној и апо стол ској цр кви; Ка ко 
тре ба „пи са ни јем“ да про кли њу је рес сво ју они ко ји од ма ни хе ја при сту па ју Све тој 
Бо жи јој са бор ној и апо стол ској цр кви; Чин ко ји се вр ши над они ма ко ји се од сра
ци на обра ћа ју чи стој, истин ској хри шћан ској на шој ве ри; Про кли ња ње сра ци на; 
Ми ха и ла Син ђе ла је ру са лим ског ис по ве да ње пра во слав не ве ре; О за бра ње ним бра
ко ви ма; Та бли ца сте пе на срод ства; Тај но пис Иса и је из 1362. го ди не. За пис Хри сти
фо ра Жи то ми сли ћа; За пис Си ме Со ко ло ви ћа из 1862. го ди не. Из не по зна тих раз ло-
га или услед про пу ста пи са ра у окви ру 22. гла ве од 26 пра ви ла из о ста је пе то пра ви ло 
Све тог Ва си ли ја Ве ли ког ко је гла си: „Да се из врг не пре зви тер ко ји уда ра вер ни ка 
или не вер ни ка“. Пи сар је на и ме од мах по сле че твр тог ис пи сао ше сто пра ви ло. Без 
ви дљи вих тра го ва исе ца ња пер га мен та, по сле 194. ли ста а у скло пу 35. гла ве ре-
ги стро ван је из о ста нак по след њих се дам од укуп но че тр на ест пра ви ла Тео фи-
ла, ар хи е пи ско па алек сан дриј ског. Из о ста је и це ла 36. гла ва (Из По сла ни це Ки ри ла, 
ар хи е пи ско па алек сан дриј ског, Дом ну, пра ви ла 5, и дру ге гла ве из дру гих ње го вих 
по сла ни ца, и јед на Евло ги ју Алек сан дриј ском), док у окви ру 37. гла ве од два на ест гла-
ва Ки ри ла Алек сан дриј ског о пра во вер ју про тив Не сто ри ја не до ста је пр вих се дам. 
На 195. ли сту је са мо за вр ше так осме гла ве (... po;ita ti Em ma no u il] i Edi no sla vo slo viE 
to mou pri no si ti ]ko/e bQ/s !/ plqtq slo vo da bo u detq pro kle/t/), док су оста ле це ли не (9, 10, 
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11. и 12. гла ва) са чу ва не у пот пу но сти. Као до пун ски при лог Са ра јев ског ру ко пи са 
из два ја се iz lo/eniE w pra vovyrnyi vyry Ми ха и ла Син ђе ла, а на осно ву опи са М. Жив-
ко ви ћа зна се да је још по чет ком XX ве ка књи га са др жа ва ла це лу 36, као и 37. гла ву, 
у ко јој се на ла зио још је дан до дат ни текст, чла нак Ки ри ла Алек сан дриј ског о Бо-
го ја вље њу ко је па да у не де љу. Још јед на осо бе ност овог пре пи са на ла зи се у та бе ли 
сте пе на срод ства, где је ли ни ја до ко је су за бра ње ни бра ко ви по ву че на по сле ше стог 
сте пе на срод ства а не сед мог, ка ко је учи ње но у оста лим пре пи си ма с овом вр стом 
при ка за.

Са став ни део ко дек са, по ред основ ног тек ста, чи не и гло се на мар ги на ма ру-
ко пи са. Нај ве ћим бро јем гло са уво де се кра ћа или ду жа об ја шње ња ма ње по зна тих 
пој мо ва разнoродног са др жа ја (стра ни на ро ди, гра до ви, ло ка ли те ти, сте пе ни срод-
ства, мер не је ди ни це, му зич ки ин стру мен ти и др.). Ту ма че ње стра них на зи ва као 
и до дат но опи си ва ње пој мо ва ја сно све до чи о же љи пи са ра да се про пи си За ко но-
пра ви ла пра те и усва ја ју са што ма ње те шко ћа, али та ко ђе и о по тре би да се у пот-
пу но сти и пре ци зно при ме њу ју. Ре ђу вр сту бе ле жа ка у ко дек су чи не за пи си о смр ти 
дво ји це ми тро по ли та „да бро бо сан ских и све Бо сне“, Ме ле ти ја Ми лен ко ви ћа 1740. 
го ди не (на до њој мар ги ни од 247. до 262. ли ста) и Пај си ја Ла за ре ви ћа 1759. го ди не 
(на до њој мар ги ни од 262. до 273. ли ста).

Ти раж од хи ља ду при ме ра ка, при лич но ви сок за ову вр сту из да ња, ве ру је мо, 
омо гу ћи ће да фо то ти пи ја Са ра јев ског пре пи са стиг не до ру ку што ве ћег бро ја ис-
тра жи ва ча у зе мљи и ино стран ству. Ње ним об ја вљи ва њем, осим то га што је на чи-
њен зна ча јан ко рак у за шти ти овог вред ног спо ме ни ка, обез бе ђе ни су и усло ви за 
да ље све стра но про у ча ва ње јед ног од нај ста ри јих пре пи са За ко но пра ви ла, ка ко у 
по ре ђе њу с Ило вич ким пре пи сом та ко и у кон тек сту оста лих са чу ва них ру ко пи са, 
ко ји – из ра зи мо овим ле пим по во дом до бру на ду – не ће то ли ко ду го че ка ти на 
слич ну вр сту об ра де и на уч не ва ло ри за ци је.

Др На та ша Ж. Дра гин
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја 
na ta sa_dra gin@yahoo.com

UDC 821.163.41-13.09:398 Kleut M.

ПЕ СМЕ О ЧО ВЕ КУ

(Лир скоеп ске на род не пе сме. Ма ри ја Кле ут (прир.). Ан то ло гиј ска еди ци ја  
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Књ. 9. Но ви Сад: Из да вач ки цен тар  

Ма ти це срп ске, 2013)

Ан то ло ги ја Ма ри је Кле ут Лир скоеп ске на род не пе сме, об ја вље на као 9. књи-
га у Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, 2013. го ди не, у свим 
аспек ти ма од го ва ра кон цеп ци ји ове еди ци је – као естет ски ре пре зен та ти ван из бор 
и, пре све га по но ви ни и ори ги нал но сти при сту па. Из бо ром са чи ње ним од сто де вет 
лир ско-еп ских пе са ма, кла си фи ка ци јом по ет ске гра ђе и кон ци зним пред го во ром 
(Лир скоеп ске на род не пе сме на ме ђи до га ђа ја и осе ћа ња), ау тор ка по ме ра и про-
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бле ма ти зу је ста тус и при ро ду ових пе са ма. Та ко по ред ба ла да и ро ман си, од но сно 
пе са ма ко је се су прот ста вља ју, пре вас ход но, по тра гич ном или срећ ном ис хо ду са 
ста но ви шта ју на ка, Ма ри ја Кле ут у сво ју ан то ло ги ју укљу чу је и низ пе са ма чи ји 
је ис ход, у су шти ни, не у тра лан, ни сре ћан ни не сре ћан, а ко је са др же еле мен те и 
лир ског и еп ског (па ра фра зи ра ју ћи на слов ње ног пред го во ра, мо гло би се ре ћи и 
до га ђа ја и осе ћа ња). 

Ова кво са гле да ва ње лир ско-еп ских пе са ма, до дат но ком пли ку је са гле да ва ње 
гра ни ца ове ка те го ри је ко ја, по пут не ке вр сте хи брид ног ро да, сто ји „на ме ђи“ 
из ме ђу лир ског и еп ског. Већ у пр вој ре че ни ци сво га пред го во ра, ау тор ка ће ис та-
ћи да у на шој усме нок њи жев ној тра ди ци ји „не ка кве до след не (у свим при ли ка ма 
при ме њи ве) кла си фи ка ци је и не ма“, што, ве ру је мо с пу ним пра вом, ту ма чи осо-
бе ним на чи ном ства ра ња и пре но ше ња, у ко ме се ну жно су сти чу ду го пам ће ње и 
стал но ва ри ра ње. По ла зе ћи од услов но сти по де ле на ро до ве уну тар усме нок њи жев-
не тра ди ци је, ко ја је, уз оста ло, до ве ла до то га да у Ву ко вим књи га ма „пе са ма ‘на 
ме ђи’ има и ме ђу жен ским, тј. лир ским, и ме ђу ју нач ким, тј. еп ским (у пр вој, дру-
гој и тре ћој књи зи Срп ских на род них пје са ма)“, она си сте ма тич но раз ви ја те зу да, 
иа ко је у из у ча ва њу на род не књи жев но сти оп ште при хва ће но по сто ја ње пе са ма на 
ме ђи, не ма јед ног и јед но знач ног од го во ра на пи та ње где се та ме ђа мо же уцр та ти, 
већ она и пре ма ли ри ци и пре ма епи ци, оста је у нај ве ћој ме ри услов на и за ви сна 
од по сма тра че ве про це не. 

На во де ћи кри те ри ју ме ко ји би ово раз гра ни че ње мо гли олак ша ти, Ма ри ја 
Кле ут до след но ука зу је и на од сту па ња од њих. Ако се као кри те ри јум узме на чин 
из во ђе ња – ка зи ва ње, на су прот пе ва њу, уз прат њу ин стру мен та или без ње га, ка ко 
су се из во ди ле лир ске пе сме, или пе ва њу уз гу сле, ка ко су из во ђе не еп ске, од мах се 
су о ча ва мо с не ки ма од број них из у зе та ка: ка зи ва ти се мо гу и еп ске пе сме1, док су се 
не ке пе сме у ко ји ма су за сту пље ни лир ски и еп ски еле мен ти пе ва ле у ко лу. Јед на-
ко про бле ма тич ним (са ста но ви шта чвр стог и ста бил ног раз гра ни че ња) по ка зу ју 
се и кри те ри ју ми за сно ва ни на „те мат ско-мо тив ском ком плек су“ или ти пу ју на ка, 
по што се исте те ме, мо ти ви, ју на ци мо гу ја вља ти у сва три ро да (не смо у по е зи ји 
већ и у про зи). Као ефект ну илу стра ци ју ау тор ка на во ди при мер мо ти ва о би љу 
ко је из ра ста на гро бо ви ма тра гич но пре ми ну лих љу бав ни ка, или бра та и се стре. 
Овај мо тив се, на гла ша ва она, оди ста че шће ја вља у лир ско-еп ским пе сма ма, али 
не са мо у њи ма: „У еп ско-лир ској пе сми, у еп ској пе сми и у бај ци при су тан је [...] 
исти мо тив, функ ци о на лан јер у раз ли чи тим кон тек сти ма по ка зу је мо гућ ност да 
се сим бо лич но над вла да смрт, ма кар као знак о не гда шњем по сто ја њу.“

Као што се „те ме, фа бу ле и мо ти ви пре пли ћу [...] и рас пли ћу у усме нок њи жев-
ној тра ди ци ји до те шко пре по зна тљи вих гра ни ца“, та ко се и дру ги кри те ри ју ми 
по ка зу ју тек услов но ди стинк тив ним. Еле мен ти фан та стич ног и оно стра ног че шћи 
су у лир ско-еп ским, али се ја вља ју и у лир ским и у еп ским пе сма ма, ко је мо гу 
сдр жа ти и еле мен те оно стра ног, фан та стич ног и чу де сног; еп ске пе сме углав ном 
опе ва ју оно што је ре ал но мо гу ће, али по сто је и лир ско-еп ске пе сме чи ја зби ва ња 
оста ју у гра ни ца ма мо гу ћег... Па и кри те ри јум „исто рич но сти“, ко ји се као има-
нен тан ве зу је за еп ске пе сме, ни је уни вер зал но ди стинк ти ван, за то што по сто је и 
еп ске пе сме ко је ни су исто рич не и, пре све га, за то што се, ка ко с пра вом ука зу је 
ау тор ка, пи та ње шта при па да до ме ну исто ри је мо же и те ка ко пр о бле ма ти зо ва ти 
са ста но ви шта мо дер не исто риј ске на у ке. Уко ли ко се ка те го ри ји исто риј ског при-
дру жи и исто ри ја сва ко днев ног жи во та, он да се пи та ње исто рич но сти еп ско-лир ских 

1 Сам Вук је од сво јих пе ва ча нај ви ше во лео и це нио Те ша на По дру го ви ћа, ко ји је сви-
рао гу сле, али је пе сме ка зи вао „ли је по и по ре ду“.



пе са ма мо ра по но во раз мо три ти, по што оне, не сум њи во, са др же низ ре а ли ја из 
до ме на „при ват не исто ри је“.

Сва ко раз гра ни че ње, за кљу чу је Ма ри ја Кле ут, „мо же се спр о ве сти са мо услов-
но, уз низ до дат них об ја шње ња и ука зи ва ња на пре те жне, ви ше или ма ње уче ста ле 
те ме и мо ти ве у по је ди ним вр ста ма, али и уз упо зо ре ње да по сто је од сту па ња од 
њих“. Као нај при клад ни ји кри те ри јум за кла си фи ка ци ју, она из два ја „им пли цит-
но при су тан од нос пре ма опе ва ном до га ђа ју ко ји ис ка зу ју ли ко ви у пе сми сво јим 
де ла њем, а ко ји је исто вре ме но и став пе ва ча / ка зи ва ча“. Пре ма ње ном ви ђе њу тај 
од нос умно го ме по чи ва на спе ци фич ном по што ва њу оби чај них нор ми и не пи са них 
за ко на па три јар хал не за јед ни це.

По ред пи та ња кла си фи ка ци је, Ма ри ја Кле ут у свом пред го во ру са же то за хва-
та и бит не те ме лир ско-еп ских пе са ма, од оних усло вље них бит ним пре ла зи ма у 
жи вот ном ци клу су је дин ке и за јед ни це, ка кви су, пре све га, „же нид ба и смрт“ до 
су ко ба по је дин ца и вла да ју ће нор ме. Опе ва ње тих су ко ба, ука зу је она, мо же би ти 
ди стинк тив но свој ство ко је раз ли ку је лир ско-еп ске и еп ске пе сме: с јед не стра не 
сто ји еп ска објек тив ност, ка зи ва ње „ли је по и по ре ду“, ко је и по ред ја сног вред но-
сног и емо тив ног ста ва пе ва ча пре све га бо ји „мир на из ве сност при по ве да ња“, с 
дру ге „су коб из о штрен до драм ских кон фли ка та“ и ве зан за пре лом не тре нут ке 
људ ског жи во та. Овај су коб је дин ке и нор ме или људ ске је дин ке и оно стра не си ле 
раз ре ша ва се та ко што ли ко ви „пре ла зе у јед ном од два сме ра: ка та на то су или ка 
еро су“, у пр вом слу ча ју на ста је ба ла да, у дру гом ро ман са. 

Ста рост лир ско-еп ских пе са ма, на гла ша ва Ма ри ја Кле ут, мо же се (као и кад 
је реч о дру гим жан ро ви ма на род не књи жев но сти) утвр ђи ва ти на два на чи на: пре ма 
вре ме ну бе ле же ња и пре ма „ре лик ти ма па ган ске тра ди ци је“, док у ча су ка да бу де 
за пи са на пе сма пре ла зи у до мен „Гу тен бер го ве га лак си је“. Ме ђу тим, пре тог фик-
си ра ња пи смом, пе сма се об ли ку је про це сом на сло ја ва ња: „Син кре ти зам ве ро ва ња, 
ко ји чи не на род ну ре ли ги ју Ср ба, у по ет ским сли ка ма лир ско-еп ских на род них 
пе са ма ус по ста вља се на раз ли чи те на чи не; у сва кој по је ди ној пе сми древ ни сло-
је ви ве ро ва ња, би блиј ске при че и су вре ме но жи вот но ис ку ство пре сло ја ва ју се и 
за у зи ма ју раз ли чи те по зи ци је у сти хо ва ној при чи.“ 

Ме ђу тим, и ка да се окол но сти про ме не, и ка да се из гу би свест о зна че њу и 
сми слу древ них ве ро ва ња и не ка да шње об ред не прак се, ове пе сме, ис ти че ау тор ка, 
ипак за др жа ва ју сво ју уни вер зал ну вред ност због то га што су све оне, „без об зи ра 
на ра зно ли кост и ра зно вр сност те ма и мо ти ва“ – пе сме о људ ској суд би ни у ко ји ма 
све „про го ва ра људ ским гла сом и ка зу је не ку при чу о чо ве ку, ње го вим ја ди ма и 
ра до сти ма“.

Пре вас ход но на уч на ела бо ра ци ја пред го во ра сво ју ефект ну по твр ду на ла зи 
у збир ци ко ја сле ди. Сто де вет пе са ма, за пи са них од 15. до 20. ве ка, из дво је них из 
два де сет че ти ри збир ке (од за пи са Ро ђе ра де Па чи ен це и Пе тра Хек то ро ви ћа, пре-
ко Ер лан ген ског ру ко пи са, Бо ги ши ће ве и Ву ко ве збир ке, до збир ки на ста лих у 19. 
и 20. ве ку на ши ро ком про сто ру на ста ње ном Ср би ма) – по де ље но је на два на ест 
гру па из дво је них пре ма те мат ско-зна чењ ским кри те ри ју ми ма, али и пре ма прет-
по ста вље ном уде лу лир ског и еп ског у њи ма.

По је ди не гру пе пе са ма име но ва не су ефект ним син таг ма ма, ко је су ге ри шу и 
кри те ри ју ме на осно ву ко јих су из дво је не: Ве дро не бо је ком је чи; Сти же урок на 
ко њу ђе вој ку; Гле да ле и’ ви ле из го ри це; Од та де су кр ста на ста ну ла; Ка ко ва ља 
и Бог за по ве да; Ка ме но му ср це ма те ри но; Већ је бла го што је ср цу дра го; Че сти 
пу ти дра гој тво јој; Ви но пи ју сва го спо да; А ми смо се већ рас та ли, бра те; и Не 
бу ди те ср ца удо вич ка. Овај из бор је у пот пу но сти естет ски оправ дан и на гла ше но 
ино ва ти ван и не кон вен ци о на лан. Шта ви ше, има у ње му и еле ме на та осо бе ног, 
све сно про во ка тив ног ди ја ло га с већ по сто је ћим ан то ло гиј ским из бо ри ма и лир ске 
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и еп ске и еп ско-лир ске по е зи је. Ис ку ша ва ју ћи вла сти то про ми шља ње про бле ма 
кла си фи ка ци је и гра ни ца вр сте ко јом се ба ви Ма ри ја Кле ут уно си у ње га, с јед не 
стра не, не ке од пе са ма ко је се у ве ћи ни прет ход них из бо ра или ан то ло ги ја убра ја ју 
у лир ске (об ред не, ми то ло шке, хри шћан ске, по ро дич не, љу бав не...). То чи ни, очи то 
је, ру ко во ђе на еле мен том на ра тив но сти ко ји ка рак те ри ше усме ну ли ри ку. Сем то га, 
у ње ну ан то ло ги ју ула зе и не ке од пе са ма ко је су у до са да шњим из бо ри ма пре те жно 
кла си фи ко ва не као еп ске (ју нач ке или при по вед не пе сме), по пут, ре ци мо, пе са ма 
Чо вјек па ша и Ми хат чо ба нин, Ора ње Мар ка Кра ље ви ћа, Ди о ба Јак ши ћа, Ста ри 
Ву ја дин и Смрт мај ке Ју го ви ћа... Раз ло зи се мо гу из ве сти из ње ног пред го во ра и 
кри те ри ју ма по ко јем је удео лир ског и са гле да ва ње по зи ци је је дин ке су о че не с ви-
шом си лом, смр ћу и чвр стом нор мом за јед ни це пре вас ход но ти пич но за лир ско-еп ске 
пе сме. Сем то га, у ово ме ве ро ват но тре ба, у од ре ђе ној ме ри, тра жи ти и про ми шља-
ње ста ва стра них, пре вас ход но за пад них ис тра жи ва ча ко ји зна тан део пе са ма ко је 
ми сма тра мо еп ским кла си фи ку ју као ба ла де. Као осо бе на де мон стра ци ја ка ко би 
мо гла из гле да ти прак тич на при ме на те о риј ских пре ми шља ња и као под сти цај за 
да ља на уч на про ми шља ња о при ро ди пе са ма „на ме ђи“, овај из бор је сва ка ко упе-
ча тљив и вре дан па жње, по го то во за то што ни је кон ци пи ран као ко нач но и нео по-
зи во раз гра ни че ње, већ пре као по зив на ак тив но ба вље ње усме ном књи жев но шћу 
као естет ски и зна чењ ски жи вом тра ди ци јом.

Ту естет ску су ге стив ност и жи вост по се ду је и из бор Ма ри је Кле ут. Кре ћу ћи 
од пе са ма ко је те ма ти зу ју пре те жно хар мо нич не људ ске ре ла ци је с обо го тво ре ним 
не бе ским те ли ма и де мон ским би ћи ма, али и нај оп шти је ка лен дар ске рит мо ве и 
пе ри о дич но об на вља ње при ро де, збир ка за хва та и тра гич но су о ча ва ње је дин ке са 
не у мит ном смр ћу и тра гич ном пре де сти ни ра но шћу, од но се с де мон ским би ћи ма 
ко ји се окон ча ва ју срећ но и не срећ но по чо ве ка, пе сме про же те хри шћан ском ре-
ли ги о зно шћу и ве ром у чу да, пе сме у ко ји ма се опе ва хар мо ни за ци ја по ро дич них 
од но са, три јумф по ро дич не љу ба ви и па три јар хал ног мо ра ла ко ји се уз ди же до 
три јум фа уни вер за ла не ху ма но сти, али и ра сап и тра гич но рас ки да ње по ро дичнх 
ве за и па три јар хал ног мо ра ла. И пе сме о љу бав ним од но си ма те ма ти зу ју два мо-
гу ћа ис хо да, та гич ни и онај у ко ме по бе дич нич ки ерос успе шно по бе ђу је нор му и 
по ро дич ни дик тат. И ка да је реч о пе сма ма с ве ћим уде лом еп ског, ау тор ка укр шта 
два мо гу ћа ис хо да, онај у ко ме ју нак на раз ли чи те на чи не по бе ђу је му ку ко ја се 
„код гла ве на гна ла“ или ис по ља ва сво ју мек шу, пле ме ни ти ју стра ну и онај у ко ме 
до ла зи до тра гич ног ис хо да, због вла сти те кри ви це ју на ка или под при ти ском си-
ла ко ји ма се чо век не мо же опре ти. 

Све ово чи ни ње ну ан то ло ги ју при влач ним шти вом, да је при ли ку да се про-
чи та ју не ке ма ње по зна те пе сме, али и при ли ку да се оне већ по зна те са гле да ју из 
но вог угла.

Др Љи ља на Ж. Пе ши канЉу шта но вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
jo lji lja@g mail.co m
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КОН ТЕКСТ И ТЕКСТ ЈЕД НО СТАВ НИХ ОБ ЛИ КА  
УСМЕ НЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

(Јед но став ни об ли ци на род не књи жев но сти. Ма ри ја Кле ут (прир.).  
Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Књ. 6. 

Но ви Сад: Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2010)

Као ше сту књи гу у Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, 
Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске об ја вио је мо но гра фи ју Јед но став ни об ли ци на род
не књи жев но сти ко ју је при ре ди ла Ма ри ја Кле ут. Књи гу чи ни пред го вор ау тор ке, 
из бор ба сми, бла го сло ва, за кле тви, кле тви, за го нет ки, пи та ли ца, по сло ви ца, у 
оби чај узе тих ре чи, уз ре чи ца и го вор них ига ра, се лек тив на би бли о гра фи ја, ре ги-
стар пој мо ва са ту ма че њи ма, при ре ђи вач ке на по ме не и тек сто ви из кри тич ке ли-
те ра ту ре. Ме ђу раз ли чи тим при сту пи ма овом де лу фол клор не тра ди ци је, ау тор ка 
се од лу чи ла за на че ло по ет ске ле по те и по ну ди ла пе снич ки узо рит ода бир, упра во 
ан то ло гиј ски. Та ко ђе, ме ђу раз ли чи тим тер ми ни ма ко ји ма се ови жан ро ви на сто је 
об је ди ни ти, па та ко и од ре ди ти („крат ки“, „ма ли“, „сит ни“, „го вор не умо тво ри не“, 
„на род на фра зе о ло ги ја“), ода бран је онај ко ји на го ве шта ва њи хо ву ком плек сност, 
она ко ка ко фе но мен је зич ке и пе снич ке јед но став но сти за пра во озна ча ва сво је вр стан 
иде ал, на из глед лак, а су штин ски увек те шко до хва тљив. При том, ве за са на слов-
ном син таг мом гла со ви те књи ге А. Јо ле са (An dré Jol les) озна ча ва са мо до не кле и 
са мо услов но и по ве за ност са ње го вим при сту пом. Ка те го ри ја јед но став них об ли ка 
у књи зи Ма ри је Кле ут об у хва та жан ро ве ко јих не ма у Јо ле со вој сту ди ји, из о ста вља 
об ли ке раз ви је не на ра тив не струк ту ре о ко ји ма је у њој реч, та ко да се као за јед-
нич ки из два ја ју са мо за го нет ка, по сло ви ца и из ре ка. Иа ко ће ау тор ка на по ме ну ти 
да је ова кав тер ми но ло шки из бор на стао „за не во љу и у не до стат ку бо љег“, он 
је сте ре зул тат про ми шље ног по е тич ког иден ти фи ко ва ња де ла усме не тра ди ци је: 
све де не, а екс пре сив не син так сич ке кон струк ци је;оби мом шкр те, без „ви шка тек-
ста“, а бо га те звуч но шћу, сли ко ви то шћу, ме та фо ри ком, фи гу ра тив но шћу, алу зив-
но шћу, зна че њи ма ко ја се про сти ру у до мен при ват ног и јав ног жи во та, кул ту ре, 
по е зи је... Це ло ви то шћу књи ге, а нај не по сред ни је у пред го во ру, Сло же ност јед но
став них об ли ка на род не књи жев но сти и за вр шним при ре ђи вач ким на по ме на ма, 
Ма ри ја Кле ут обра зло жи ла је свој из бор. 

Пот цр та ва ње естет ског ис хо ди шта и ко му ни ка циј ске спо соб но сти ових жан-
ро ва са са вре ме ним вре ме ном, про ис ти че и из уо ча ва ња њи хо ве је зич ке, пе снич ке 
ле по те, и из ува жа ва ња сме не ре цеп циј ског ко да ко ји да на шње чи та ње чи ни пре 
тра га њем за ли те рар ним ужит ком не го за за пре те ним оби чај ним и об ред ним из-
во ри шти ма, не по сред ном ствар но шћу у ко јој су на ста ја ли. Ме ђу ва жним про блем-
ским по љи ма са ко ји ма се ау тор ка су о ча ва је сте пи та ње да ли је мо гу ће ове ис ка зе 
чи та ти ис кљу чи во као пе снич ке тек сто ве, не за ви сно од окол но сти у ко ји ма су се 
не ка да из го ва ра ли и на ме ра са ко ји ма се то чи ни ло; да ли је естет ско до жи вља ва ње 
ових жан ро ва са мо фраг мент, ал тер на ти ва, „врх бре га“ ко ји не мо же по све до чи ти 
и осве до чи ти це ли ну; мо же ли се ужи ва ти у је зич ким, рит мич ким, ми са о ним, пе-
снич ким бра ву ра ма, у ефект ним ана ло ги ја ма и асо ци ја ци ја ма, ме та фо ра ма и сим-
бо ли ма, у фи гу ра тив но сти из ра за ако се он не раз у ме у спле ту пр во бит них зна-
чењ ских ни јан си; да ли је без по зна ва ња кон тек ста (ма гиј ског, об ред ног, оби чај ног, 
го вор ног) мо гу ће спо зна ти по е ти ку и свет усме не књи жев но сти уоп ште. Ако већ 



сам чин за пи си ва ња усме но ис ка за ног бри ше из ви до кру га по то њег чи та о ца сло жен 
ме ха ни зам кон тек сту ал ног усло вља ва ња, и не по сред ност у гла су, ге сту, ми ми ци, 
емо ци ји, си ту а ци ји, и з на че ња, и функ ци је фол клор них вр ста, и, ако ло ги ка вре ме-
на не ми нов но на ме ће и ло ги ку за бо ра вља ња – чи та ње кон тек сту ал но сти за ла зи у 
сфе ру не у хва тљи вог. Свест о про це су за ми ра ња об ре да и о об ли ко ва њу иро ниј ског 
од но са пре ма ње го вој ва жно сти и зна че њу, услов је за раз у ме ва ње, ре ци мо, по је-
ди них фра за, по сло ви ца и по сло вич ких по ре ђе ња. За бо ра вље не из вор не окол но сти, 
ре ал не си ту а ци је или фик тив ни си жеи (ба сне, ша љи ве при че, анег до те, пре да ња), 
„про ху ја ли“ дру штве ни, по ро дич ни нор ма ти ви, не ста ли ма гиј ски про пи си и ве-
ро ва ња, уоп ште, збри сан кул ту ро ло шки кон текст из ког и у ком се об ли ко ва ла 
ра зно ли кост вер бал них ис ка за, учи ни ће мно ге при ме ре не до чи та ним и не чи тљи-
вим. С дру ге стра не, од нос пре ма кон тек сту као не бит ном чи ни о цу за пре по зна-
ва ње по е ти ке јед но став них вр ста усме не тра ди ци је, ни је одр жив: упра во у на ме ри, 
ци љу и окол но сти ма ка зи ва ња оп ста је сре ди ште њи хо вог жан ров ског иден ти те та. 
Без из ла зност и па ра док сал ност та кве си ту а ци је (да се не што де фи ни ше не чим 
че га ви ше не ма; да тек гу би так јед ног зна чењ ског и функ ци о нал ног све та отва ра 
про стор дру гом) ипак је при вид. Ниг де, па ни ов де, ис кљу чи вост не мо же ука за ти 
на пу но ћу, јед но стра ност на сло же ност. Иза зов чи та ња усме ног на сле ђа у об лич ју 
за пи са ног по ет ског тек ста, ра ван је иза зо ву „ре кон струк тив ног“ чи та ња ње го ве 
из вор не сми сле но сти и уло ге као вер бал не фор му ле. У при сту пу Ма ри је Кле ут сви 
жан ро ви о ко ји ма је реч пред ста вља ни су као ре пре зен та тив ни при ме ри ар хај ско-
-мо дер не ре чи то сти, при ме ри са „ду плим дном“ чи ја се при ро да и уло га ме ња и у 
син хро ном и у ди ја хро ном сми слу. Оту да њи хов иден ти тет не оста је у ме ђа ма 
тра ди ци је у ко јој су по ни кли, већ се не пре ста но и от кри ва и ства ра. 

Суд би ну ових жан ро ва у ур ба ни зо ва ном све ту Ма ри ја Кле ут ви ди, осим у 
пре штам па ва њу за рад очу ва ња и из у ча ва ња, у са вре ме ној ко му ни ка ци ји: ба сме 
жи ве у иле га ли, на мар ги на ма дру штва; бла го сло ви су усту пи ли сво ју функ ци ју 
че сти та њу, али ни су пре да ли ме та фо ри ку и сим бо ли ку свог је зи ка; кле тве по сто је 
углав ном као „по гр да си ро ма шног реч ни ка“;„ри ту ал но за кли ња ње пре шло је у 
сфе ру јав ног де ло ва ња (за кли њу се нпр. су ди је, др жав ни функ ци о не ри) и из гра ди-
ло сво је тек сту ал не обра сце“; за го нет ке и го вор не игре ушле су под окри ље и у 
„вла сни штво“ књи жев но сти за де цу; по сло ви це и у оби чај узе те ре чи пре шле су у 
са вре ме на сред ста ва ме диј ског оп ште ња (клеУт 2010: 20). Но, од го ва ра ју ћи на кључ-
но пи та ње, да ли су ови жан ро ви ис кљу чи во ствар вер бал ног фол кло ра (та ко и ис-
кљу чи во фол кло ри сти ке, ет но ло ги је и лин гви сти ке) или су књи жев ност, ау тор ка 
раз ре ша ва и ди ле му о њи хо вој при ро ди, функ ци ји, ста ту су, па и суд би ни. А она се, 
осим ре че ног, пре по зна је и у нај ра зли чи ти јим тран спо зи ци ја ма и мо ду си ма са вре-
ме ног, пи са ног пе снич ког ис ку ства. Ако у из вор ном кон тек сту естет ска функ ци ја 
свих ових об ли ка за си гур но ни је би ла бит на, у про сто ру но вог чи та ња кри ста ли-
ше се као до ми нант на те се сви ови жан ро ви да нас пре по зна ју као пе сни штво по 
„ве ри у моћ ре чи“ и по „сна зи по ет ске сли ке“ ко ју оства ру ју и ну де.

Це ли на на сло вље на Ба ја ње и ча ра ње, об у хва та ба сме, де во јач ке ба сме, бла-
го сло ве, за кле тве и кле тве, жан ро ве ко ји ма се нај ре ђе при зна је да је су по е зи је. 
Прем да се тер ми ни ба ја ње и ча ра ње кат кад, и с раз ло гом, узи ма ју као си но ним ни, 
њи хо вим не дво сми сле ним по је ди нач ним име но ва њем на го ве ште на је та на на гра-
нич на ли ни ја у раз ли ко ва њу при ро де и фор мал них жан ров ских од ли ка. И ба ја ња 
и ча ра ња ви де се и као из ра зи ма гиј ске де ло твор но сти и као усме но по ет ски об ли-
ци, те се ди стинк ци ја из ме ђу по је ди них вр ста не тра жи у том до ме ну већ у кон-
тек сту, окол но сти ма из ри ца ња, функ ци ји. Њи хо во раз гра ни ча ва ње је сте услов но 
и упо зо ра ва на нео др жи вост сва ке ка те го рич не по де ле, а опет, њи хо ва раз ли чи тост 
ука зу је на ле по ту го вор не умет но сти ко ја зах те ва осе тљи вог про у ча ва о ца. Ба сма, 
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вер бал ни део ба ја ња, сег мент сло же ног ма гиј ског по на ша ња, усме ре на је на про-
шлост/са да шњост (укла ња ње не ког зла), на бу дућ ност и ства ра ње про ме не ко ја се 
при жељ ку је, уоп ште, усме ре на је на пре о бли ко ва ње ствар но сти. По тре ба да се из 
окри ља ба сми за ле че ње бо ле сти (ре ци мо, гла во бо ље, гро зни це, кра ста, жи вих ра на), 
злог де ло ва ња љу ди (урок), жи во ти ња (ба сме од зми је) или нат при род них би ћа (ве-
шти ца), као под гру па из дво је де во јач ке ба сме про из и ла зи из њи хо ве функ ци о нал-
не, емо ци о нал не, об ред не по себ но сти у љу бав ној ма ги ји. Спе ци фич на ин то на ци ја, 
нео бич не је зич ке, ми са о не, фи гу ра тив не кон струк ци је, има ги на ци ја, хер ме тич ност, 
не ра зу мљи вост за не у пу ће не, чи не ба сме по све ка рак те ри стич ним ви дом и усме-
ног го во ра и усме не по е зи је, по мно го че му бли ског мо дер ном лир ском из ра зу. Бла-
го сло вом упу ти ти же љу за оства ре ње сре ће, здра вља, до бро би ти, у по себ ној при-
го ди или без та квог по во да, или кле твом за же ле ти пра вед но по рав на ње, зло оно ме 
ко га је са ста но ви шта из ри ца те ља за вре део, или се за кле твом оба ве за ти на од ре-
ђе но по сту па ње, на из глед не под ра зу ме ва оно на ро чи то ри ту ал но-ма гиј ско зна ње, 
та бу и ра но и по све ће но, ка кво пра ти ба ја лич ке фор му ле. Опре де ље ње ау тор ке да 
и ове жан ро ве по сма тра ме ђу ма гиј ским ка зи ва њи ма, а не, ре ци мо, у кон тек сту го-
вор них из ра за (у оби чај узе тих ре чи), ја сно ис ти че њи хо ву су шти ну. Јер, за сно ва ни 
на ар ха ич ном ве ро ва њу у моћ ка за ног, они не за кљу чу ју, не опи су ју чо ве ка, ње го-
ва ис ку ства, осо би не или окру же ње, већ на сто је ме ња ти свет – они су вид је зич ке 
ма ни пу ла ци је људ ским суд би на ма и тра ја њем у вре ме ну, вид етич ког и вред но сног 
ко дек са. Овај по јам са крал ног их бит но од ре ђу је, а са вре ме ни чи та лац, па и ако га 
не рас по зна је, слу ти га и осе ћа као бру ја ње не чег та јан стве ног, за ум ног, дру га чи јег. 
При том, из два ја ње две ша љи ве кле тве у осо бе ну ми кро це ли ну, по све до чи ће о 
па жљи вом ти по ло шком при сту пу. Под се ћа њем на па ро диј ско и ху мор но рас та ка ње 
си ли не кле тве ног по ступ ка и ис ка за,он  под се ћа и на про цес тран сфор ма ци је жан-
ров ског си сте ма усме не тра ди ци је и на на че ло ам би ва лент но сти у усме но по ет ској 
сли ци све та. Ра спон од Зе мља те про го ни ла, а мо ре те из ба ци ва ло, или Ка мен ти 
у уста, до Уби ло те јај це од кан та ра – огро ман је. То је ра спон од ар хе тип ског 
ужа са до ви ца, од про ро штва до три ви јал но сти, у нај ма њем, од озбиљ но сти до 
ше рет ског под ба да ња и на сме ја ва ња... Пу та ња јед ног жан ра, ње го ви мо да ли те ти, 
ње го ва мор фо ло ги ја, и на овај на чин би ва ју пред ста вље ни чи та о цу.

Дру гу це ли ну књи ге чи не за го нет ке, јед но ста ван об лик чи ју ко му ни ка циј ску 
су шти ну ау тор ка ви ди у ди ја ло шкој струк ту ри, а пе снич ку ле по ту у мно го број ним 
је зич ким стра те ги ја ма за го не та ња, у звуч ном аспек ту, гла сов ним по на вља њи ма, 
пој мов ној ви ше знач но сти, игри ре чи ма, ме та фо рич но сти, асо ци ја тив но сти, уоп ште 
у по ет ској атрак тив но сти. Ти по ло шко раз вр ста ва ње усме них за го нет ки спро ве де-
но је по те мат ском прин ци пу (о ко смо су, при ро ди, ап стракт ним пој мо ви ма, вре-
ме ну, про сто ру, љу ди ма, жи во ти ња ма, биљ ка ма и не жи вом све ту). При том, ва жни 
еле мен ти по е ти ке жан ра уо ча ва ју се и нај јед но став ни јим уви дом у оп сег по је ди них 
те мат ских по ља. Не слу чај но, нај ви ше за го нет ки по сто ји о при ро ди (ге о граф ским 
пој мо ви ма, ат мос фер ским по ја ва ма, жи во ти ња ма и биљ ка ма), о љу ди ма (по себ но 
о де ло ви ма те ла) и не жи вом све ту (гра ђе ви на ма, пред ме ти ма, ала ту, по кућ ству, 
оде ћи, по су ђу, хра ни), а нај ма ње о ап стракт ним пој мо ви ма, вре ме ну и про сто ру. 
Та кав омер и та ко очи глед но пре вла да ва ње чул ног, опи пљи вог, кон крет ног, сва ко-
днев ног у по ступ ку за го не та ња ука зу је и на ста ри ну за го нет ки, и на иза зов ко ји 
не по сре дан свет упу ћу је има ги на ци ји, на чу де сну ле по ту пре та ка ња обич ног у 
та јан стве но и су штин ску људ ску по тре бу да тра га за дру гим ли ци ма по јав ног и 
бли ског. Под се ћа ју ћи у пред го во ру на по ве за ност за го нет ке са оби чај ним и об ред-
ним кон тек стом, њи хов из бор за са вре ме ног чи та о ца ау тор ка об ли ку је као низ ван-
ред но су ге стив них пе снич ких сли ка. Кат кад су ду хо ви те (Цр на бу ва ку ћу чу ва – 
ка та нац), кат кад лир ске (Ти њи чи ца ви њи чи ца, у њој по је ви то кос – де те у ко лев ци), 
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кат кад гро теск не и фан та стич не (Бе зу бо пра се ју нач ку гла ву по па се – бри тва; Мр тви 
жи во га но си пре ко не по чин по ља – ла ђа), но под јед на ко сна жно све до че о чу де сно 
ви тал ном и раз у ђе ном пе снич ком по ступ ку.

Гру пи са њем пи та ли ца у за себ ну це ли ну из ме ђу за го нет ки и по сло ви ца, ука-
за но је на бит но обе леж је ко је их при бли жа ва срод ним об ли ци ма, али и одва ја од 
њих. Ди ја ло шка струк ту ра пи та ли ца, пи та ње и од го вор, уви ђа ње ре ла ци ја и, сход-
но то ме, за кљу чи ва ње о ме ђу од но си ма, слич но сти ма и раз ли чи то сти ма по јав ног, 
о мо ра лу, вред но сти ма, осо би на ма, на ра ви ма, исто риј ским си ту а ци ја ма, сва ки да-
шњи ци, оства ру је се на раз ли чи те на чи не. Мо же би ти у ду ху на ив но виц ка сте 
до сет ке (За што ло вац зе ца тра жи? – За то што не зна где је; Ку да иде де те кад 
на вр ши че твр ту го ди ну? – У пе ту), кат кад је ху мор но и анег дот ско, кат кад са ти-
рич но, не рет ко и по сло вич ки ду бо ко (Шта је ја че од сна? – Смрт)... По ен ти ра ње 
је сте у од го во ру, но, то је, мо же би ти, оно очи глед но по ен ти ра ње до ког са го вор ник 
мо ра до ба ци ти, од го во ри ти на иза зов, по твр ди ти се као ра ван оно ме ко пи та ње 
по ста вља, ра за бра ти се у ви ше сми сле но сти. По сма тра но дру га чи је, по ен ти ра ње 
се зби ло ка да се од ре ђен по јам на мет нуо као је зич ки и пе снич ки „ма те ри јал“ и 
ис про во ци рао на ста нак пи та ли це. Као и код за го нет ки, и ов де је на де лу прин цип 
игри вог скри ва ња и раз от кри ва ња, раз го вор не про во ка ци је, ко ја мо же са др жа ти 
чи тав сплет на зо ра тра ди ци о нал не кул ту ре и сли ке све та, али ће пре све га, ипак, 
за ба ви ти. У ду ху основ не ин тен ци је ове књи ге, ода бир Ма ри је Кле ут до но си по-
нај ви ше пи та ли ца ко је су бли ске афо ри стич ном из ра зу са вре ме не пи са не ре чи, а 
да исто вре ме но од ра жа ва ју ве зу са сли ков но шћу за го нет ке и по сло вич ком сти ли-
за ци јом за па же ног, нај ма ње оних ко је се кон стру и шу као све де не анег дот ске при-
че или ба сне, ма ле ни ди ја ло шки су сре ти без опи си ва ња си ту а ци је или ак те ра. 

От клон од уста ље ног ту ма че ња јед но став них об ли ка по себ но се уо ча ва ка да 
је реч о по сло ви ца ма. Ту ма че ћи их као са же то, сли ко ви то, за ве штај но фор му ли са но 
ис ку ство и и зраз тра ди ци о нал не кул ту ре, ау тор ка под се ћа на ва жност раз ли ко ва-
ња по сло ви ца од из ре ка ко ји ма се на сто ји уоб ли чи ти не ко пра ви ло или на про сто 
ожи ве ти ка зи ва ње, на зна чај ност ис тра жи ва ња по ре кла по сло ви ца, а по себ но на 
про блем схва та ња њи хо ве функ ци је. Од го вор на ово пи та ње ра за ра сте ре о тип но 
од ре ђи ва ње жан ра ко је по сло ви цу по и сто ве ћу је са по уч ном ди мен зи јом као је ди-
ном, нај ва жни јом, уз то и уни вер зал ном, да том јед ном за сваг да. По сма тра ју ћи их 
у за ви сно сти од кул тур но-исто риј ског кон тек ста, ау тор ка на гла ша ва да по сло ви це 
пре но се де ли мич но пра ви ло, исти ну и му дрост. „Ка да се ис ти че њи хов пе да го шки, 
по уч ни зна чај, сме ће се са ума да пра ви ло по на ша ња или етич ка нор ма ко је ис ка-
зу је јед на по сло ви ца не мо же има ти све вре мен ско или све при сут но зна че ње“ (клеУт 
2010: 17), шта ви ше, у да на шњем чи та њу и раз у ме ва њу оно не рет ко под ле же па ро-
диј ској де кон струк ци ји и „про мо ви са њу“ дру га чи јих исти на. Ти ме се раз у ме ва ње 
жан ра (па и усме не тра ди ци је уоп ште) по ме ра са до ми нант но сти зна ња ко је по сре-
ду је (по себ но ако се оно при ма као дог мат ско ли це ис ку ства и са зна ња), ка ње го вом 
је зич ком и пе снич ком би ћу. Раз вр ста не, као и за го нет ке, по те мат ском прин ци пу, 
ода бра не су по сло ви це о бо гу и ђа во лу, чо ве ку и људ ском те лу, жи во ту и смр ти, 
по ро ди ци, дру штве ном жи во ту, ме та фи зич ким пој мо ви ма, при ро ди, раз ли чи тим 
ста њи ма, рад ња ма и осо би на ма, вре ме ну, жи во ти ња ма, биљ ка ма, ства ри ма. Оне 
кат кад ну де је дин стве но оп ште за па жа ње и пре по ру ку, а кат кад опреч на ис ку ства 
и раз ли чи те по ру ке истим по во дом; кат кад по ста вља ју ви сок мо рал ни узус, кат кад, 
на про тив, етич ност ме ња ју за жи вот ну праг ма тич ност; не ки при ме ри су и ро ниј-
ски, не ки але го риј ски, не ки ду хо ви ти, а не ки су у об лич ју чи стог здра во ра зум ског 
са ве то ва ња, без, у пр ви мах ви дљи вог, емо ци о нал ног бо је ња ис ка за. Ов де по ну ђен 
из бор по све до чу је да је реч о ком плек сном жан ру, о пе сни штву ко је се фор мал но 
„са би ло“, а рас про стр ло стил ски, фи гу ра тив но, зна чењ ски: од кон ста та ци је до 
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ме та фо ре, од  про за ич но жи вот ног за кључ ка до нај ве ћих фи ло соф ских оп се си ја 
чо ве ка и је згра по е зи је.

Ка те го ри ја у оби чај узе тих ре чи об у хва та из ре ке (ме ђу њи ма су и по сло вич ка 
по ре ђе ња), уз ре чи це и го вор не игре, „фор му ле ко је су го вор ни ку увек при ру ци ка да 
же ли да сво ме ис ка зу да екс пре сив ност, да учи ни ис ко рак из сва ко днев ног го во ра 
не у о би ча је ним обр том, сли ко ви то шћу или ме та фо ри за ци јом“ (клеУт 2010: 18). Упра-
во за то су ви ше од раз го вор не „по шта па ли це“ и вер бал ног ре кви зи та ко јим се жив 
го вор чи ни за и ста жи вим, не пред ви ди вим, вр ца вим. Би ло да су са мо јед на реч, 
би ло син таг ма, би ло елип тич на или пу на ре че ни ца, увек ефект но на гла ша ва ју 
по че так не ког ка зи ва ња или за о кру жу ју, по ен ти ра ју прет ход но ка за но. У њи ма се, 
мо жда нај о чи ти је ви ди сва иза зов ност пре пли та ња го вор не фра зе и екс пре сив но-
сти по е зи је, ста бил но сти и им про ви за ци је. Раз ли ко ва ње у оби чај узе тих ре чи, као 
и раз ли ко ва ње од по сло ви ца, увек је са мо услов но. По сло вич ка по ре ђе ња пред ста-
вља ју крат ке из ра зе ко ји не сто је са мо стал но, а ну де, у нај оп шти јем сми слу ре че но, 
тра ди ци јом усво је но сли ко ви то по ре ђе ње пој мо ва (гу че као го лу би ца; ру мен као 
ру жа; дрх ти као прут; гла дан као пас). Из ре ке та ко ђе мо гу би ти за сно ва не на по-
ре ђе њи ма, али су знат но ши ри по јам. Њи ма се кон кре ти зу је ап стракт но, пот цр та ва 
не ка осо би на или ста ње, а оства ру ју се хи пер бо ли за ци јом, еу фе ми змом, ка ри ки-
ра њем, асо ци ја тив но шћу, те као и уз ре чи це, пред ста вља ју је зич ки мар кер го вор-
ни ко вог раз ми шља ња, рас по ло же ња, на ме ре, те ван ред не спо соб но сти да у је зи ку 
(и је зи ком) ис ка же пре плет лу цид но сти, ху мо ра, иро ни је... Др же ћи се прин ци па 
те мат ске кла си фи ка ци је (где год је она би ла мо гу ћа), ау тор ка је из ре ке гру пи са ла 
у це ли не у ко ји ма се по ми ње бог, пред ста вља не ка рад ња или ста ње (бес по сле ност, 
ва ра ти, гле да ти, во ле ти, го во ри ти, ићи, је сти, кра сти, ле жа ти, не ма ти, опи ти се, 
умре ти, хва ли ти итд.), кри ста ли ше за па жа ње о не кој осо би ни (без о бра зан, бео, 
вешт/ не вешт, ви сок, гла дан, го, јак, луд, му дар, не ми ран, ру жан итд.), опи су ју вре-
мен ске и про стор не од ред ни це (за у век, ни кад, од у век, бес крај но, да ле ко, ниг де итд.). 
Не ке од њих и да нас су че сте, сви ма по зна те, не ке дру ге су от кри ће ко је мо же на-
сме ја ти (По но си се као сви тац гу зи цом), или га ну ти про дор но шћу (И ка мен би 
ри је чи ма по ди гао), или оста ви ти у под руч ју не ра зу ме ва ња (На гра и сао као ђа во на 
Ве ли ки пе так, ка же се за оно га ко ји је на стра дао; Од ба ба зе ма на и ца ра Шће па на, 
или ти од у век; Де ве те пећ ке жа ри ло, ка же се за род ни ка кав). Низ при ме ра овог 
по след њег ти па све до чи о „шу мо ви ма“ у ко му ни ка циј ском про це су, о не мо гућ но-
сти са вре ме ног чи та о ца да без по зна ва ња кон тек ста (исто риј ског, на ра тив ног, ре ли-
гиј ског, об ред ног, оби чај ног) до пре до од го не та ња пре не се ног зна че ња кон крет не 
из ре ке, ко нач но, о на чи ни ма на ко ји се се ман ти ка та квих при ме ра под ре ђу је ужит ку 
у звуч но сти, сли ко ви то сти, нон сен сној пе снич кој игра ри ји или не ком дру гом свој-
ству. У окви ру истог по гла вља, ме ђу у оби чај узе тим ре чи ма, на ла зе се и го вор не 
игре, бр за ли це, раз бра ја ли це, ре ђа ли це, игре пр сти ма, игре ру ком, та шу њаљ ке, 
цу паљ ке и ла заљ ке. Са аспек та на ме не и функ ци о нал но сти, по ве за но сти са све том 
де тињ ства, за ба вом и игром, реч је жан ро ви ма ко ји при па да ју „пе да го ги ји усме не 
кул ту ре“ (клеУт2010: 18). Но, праг ма ти зам тог ти па са мо је је дан од мо гу ћих аспе-
ка та са ког се мо гу ту ма чи ти, баш као и не по сред на уло га у де чи јим ко лек тив ним 
игра ма или игра ма од ра слих са де те том (цуп ка ње на ко ле ну; тап ша ње де чи јим 
дла но ви ма). Тим пре јер по ет ско у овим вр ста ма до ми ни ра у са вре ме ном чи та њу. 
Оту да ов де па жњу при вла чи зву ков на и пој мов на игри вост, нон сен сна ло ги ка, рит-
мич ност, ху мор, драж на ив но сти, све оно што, пре вас ход но у са вре ме ном пе сни штву 
за де цу, на и ла зи на из у зет но про дук ти ван од јек (па и до сло ван пре нос). Скру пу-
ло зност за ди ра ња у су шти ну ових вр ста усме не књи жев но сти, ви дљи ва је у мно гим 
сег мен ти ма. По чев од уо ча ва ња на чи на и по сле ди ца „хва та ња“ игри во сти (сло бо де) 
у пре ци зан об лик фор му ле (огра ни че ња), пре ко про ми шља ња о деј ству лек сич ког 
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из бо ра и рит ма у ства ра њу екс пре сив ног ис ка за, до пот цр та ва ња ва жно сти за бав-
ног и праг ма тич ног сми сла, али и ар ха ич ног зна че ња ви дљи вог у сим бо ли ци је зи ка, 
об ред ној, ини ци ја циј ској, ма гиј ској кон тек сту ал ној струк ту ри. За тва ра њем овог 
ан то ло гиј ског ода би ра јед но став них об ли ка усме не књи жев но сти баш сти хо ва ним 
ни зо ви ма бр за ли ца, раз бра ја ли ца, ре ђа ли ца, та шу наљ ки, цу паљ ки, ла заљ ки, Ма-
ри ја Кле ут по сти же две бит не ства ри. С јед не стра не, ком по зи ци ја це ле књи ге 
за о кру жу је се лир ском су ге стив но шћу ко ју ови жан ро ви, баш као и ба сме (без об зи ра 
на то да ли су за бе ле же не као про зни или сти хо ван текст), нај о чи ти је оства ру ју. 
Ра спон од „мут ног“, „опа сног“, са крал ног је зи ка ба ја ња, до то плог, не жног, про сто-
ср дач ног хра бре ња де те та ко је пу зи да се при хва ти за сви ле не ру ка ве,/ за сви ле не 
ха љи не, оцр та ва ши ри ну у ко јој се усме на реч об ли ко ва ла: и стил ску, и емо ци о нал-
ну, и функ ци о нал ну. С дру ге стра не, за тва ра ју ћи свој из бор јед но став них об ли ка 
вр ста ма ко је нај лак ше и нај че шће би ва ју ви ђе не и као де чи је, и као по е зи ја, ау тор ка 
отва ра про стор за ло гич но на до ве зи ва ње у кон цеп ци ји це ле еди ци је: ан то ло ги ју 
усме не ли ри ке.

Ко нач но, пра те ћа на уч на апа ра ту ра ко јом је опре мље на ова књи га, под јед на ко 
за вре ђу је па жњу. Се лек тив на би бли о гра фи ја, раз ли чи ти из бо ри, из во ри, сту ди је 
и огле ди о овим жан ро ви ма усме не књи жев но сти, пи са ни од XIX до XXI ве ка, да ју 
чи та о цу по у здан пу то каз о њи хо вом иден ти фи ко ва њу и вред но ва њу у на уч ној ли те-
ра ту ри и на ци о нал ној кул ту ри. Ту ма че ња по је ди них ре чи у ре ги стру пој мо ва уво де 
га у кон тек сту ал но по ље, у свет ар ха ич ног ве ро ва ња у ком су јед но став ни об ли ци 
на ста ја ли и тра ја ли. Ски ци ра ње сло вен ске ми то ло ги је, по ло жа ја и уло ге би ља, жи-
во ти ња, пред ме та, по ја ва, нат при род них би ћа, оби чај ног и ри ту ал ног ре гу ли са ња 
од но са ме ђу љу ди ма, по ка зу је се ва жним не са мо за рад „бу ђе ња“ ко лек тив ног се ћа ња 
са вре ме ног чи та о ца, већ и за рад при ли ке да фра зе о ло ги ју чи та као по е зи ју. То ме у 
при лог иде и опре де ље ње ау тор ке да из оби ља на уч не ли те ра ту ре о овим жан ро ви ма, 
ода бе ре па ра диг ма тич не тек сто ве. Пр ви, текст Ве се ли на Чај ка но ви ћа „При мед бе уз 
не ко ли ке по сло ви це. Ко шта га као све тог Пе тра кај га на“ (1918), зна че ње по сло ви це 
тра жи у спре зи са ша љи вим при ча ма, ле ген да ма, у по љу ком па ра ти ви сти ке; пред го-
вор и по го вор Вас ка По пе у књи зи Од зла та ја бу ка. Ру ко вет на род них умо тво ри на 
(1958), усме ну књи жев ност, па и јед но став не об ли ке, пред ста вља као „пе снич ко тло 
на шег је зи ка (без ког се не мо же учи ни ти ни је дан кри ла ти ко рак у по е зи ји)“, „не на-
че ту све жи ну, као да су да нас на ста ле“; тре ћи текст, од ло мак из пред го во ра Сне жа не 
Са мар џи је Струк ту ра и функ ци ја усме не за го нет ке у књи зи Срп ске на род не за го
нет ке. Ан то ло ги ја (1995) је при мер сту ди о зног раз ма тра ња ста ро сти, по ре кла и 
по е ти ке за го нет ки. Реч је о не сум њи во раз ли чи тим при сту пи ма, а по ве зу је их, у 
нај оп шти јем сми слу, уве ре ње да из у ча ва ње ових жан ро ва тра жи ком плек сну ви зу-
ру и пу ну свест о њи хо вој је зич кој, сти ли стич кој, функ ци о нал ној и естет ској ин три-
гант но сти, упра во она ко ка ко их је Ма ри ја Кле ут и пред ста ви ла овом књи гом. 

Јед но став ни об ли ци на род не књи жев но сти об ли ко ва ни су са же љом да бу ду 
„отво рен по зив са вре ме ним чи та о ци ма“ да ба сме, бла го сло ве, за кле тве, кле тве, за-
го нет ке, пи та ли це, по сло ви це, у оби чај узе те ре чи, уз ре чи це и го вор не игре чи та ју 
и до жи вља ва ју као умет ност ре чи. Уз ту, не сум њи во иза зов ну при ли ку за чи та лач-
ко гу шта ње, ова књи га пру жа и из ним но по у здан ар гу мент за до ки да ње мар ги нал ног 
ста ту са ових жан ро ва, ка ко у на у ци, та ко и у сва ко днев ном го во ру да на шњи це. 

Др Сне жа на З. Ша ран чић Чу ту ра
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
Ка те дра за је зик и књи жев ност

sa ran cic.cu tu ra@g mail.co m
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УСМЕ НО ПО ЕТ СКОЈ БА ШТИ НИ У УЗДАР ЈЕ

(Лир ске на род не пе сме. Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва  
срп ске књи жев но сти. Књ. 7. Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић (прир.).  

Но ви Сад: ИЦ Ма ти це срп ске, 2012)

Пр ви су срет с ан то ло ги јом Лир ске на род не пе сме Љи ља не Пе ши кан Љу шта-
но вић нео до љи во ми је до звао у свест став Бог да на По по ви ћа о пред но сти ан то-
ло ги је над збир ком пе са ма. И у овој ан то ло ги ји су, као и у По по ви ће вој, углав ном 
„све пе сме вр ло ви со ког ре да“.1 Књи га ко ју је при ре ди ла Љи ља на Пе ши кан Љу шта-
но вић (баш као да се ру ко во ди ла По по ви ће вим ре чи ма), да је та кав из бор пе са ма 
где „по сле јед не пе сме чо век не мо ра да чи та пет сла би јих, да пла ти за до вољ ство 
ко је је од пр ве имао“. Сто га, иа ко би се од ове ан то ло ги је мо гло, с раз ло гом, оче ки-
ва ти да пред ста ви сву жан ров ску ра зно ли кост, по год ну (шта ви ше, пре ко по треб ну!) 
за раз ли чи та ви со ко школ ска из у ча ва ња срп ске усме не ли ри ке, ова књи га то уи сти-
ну ни је. Са гла сно с прет ход но ре че ним, у ма ло број ним (не шту рим, већ  ла пи дар но 
све де ним) При ре ђи вач ким на по ме на ма от кри ва ју се и раз ло зи овог (нео че ки ва ног) 
по ступ ка: „при мар но естет ски кри те ри јум усло вио је да Ан то ло ги ја не бу де школ-
ски кон ци пи ран пре глед жан ро ва“ (299).

На пу шта ње чвр стог жан ров ског си сте ма, ко ји би мо гао да бу де си гур на струк-
тур на око сни ца ова кве ан то ло ги је, усло вље но је, очи то, дру га чи јим ин тен ци ја ма: 
„Основ на на ме ра ко ја је у це ли ни про же ла све аспек те ра да на овој Ан то ло ги ји 
би ла је са свим јед но став на – пред ста ви ти на род ну лир ску по е зи ју пре све га као 
умет ност ре чи, као жи ву и ин спи ра тив ну по е зи ју. Све дру ге осо бе но сти ово га из-
бо ра по сле ди ца су те основ не ин тен ци је.“ (исто). Уз не што ви ше од пет сто пе са ма 
из „пре ко сто збир ки и раз ли чи тих из во ра“ (исто),2 у књи зи су пу бли ко ва на и два 
дра го це на тек ста о усме ној ли ри ци (Х. Кр ње вић, М. Па вло вић),3 као и је дан рад, 
до ду ше пар ти ку лар ног ка рак те ра (бу ду ћи да је усме рен на са мо је дан жа нр – тзв. 
сле пач ке пе сме),4 али та кав да би мо гао пред ста вља ти узо ри ти мо дел по то њим 
ра до ви ма, усме ре ним ка по је ди ним ге но ло шким про бле ми ма усме не књи жев но сти. 
Но, то ни је пу ко пре штам па ва ње ових сјај них тек сто ва (ка ко би се, ис пр ва, мо гло 
по ми сли ти), већ њи хо во су штин ско про ми шља ње – на ни воу ове ан то ло ги је у це-
ло сти: све пе сме као да се ру ко во де по је ди ним ста во ви ма из не се ним у њи ма a 

1 Из ве сно (али ми ни мал но) од сту па ње од овог на че ла мо же се при ме ти ти код не ких 
пе са ма ла сцив ног ка рак те ра (уп. бр. 390, 391, 392) ко је као да ја вља ју као илу стра ци ја ве-
ли ке (не са мо те мат ске, не го и стил ско-је зич ке) раз у ђе но сти усме не ли ри ке, тј. кон траст ни 
део ре ги стра – про тив те жа оним пе сма ма ко је го во ре о дис крет ној жуд њи, че жњи, су бли-
мо ва ној еро ти ци... 

2 Ау тор ка је, са се би свој стве ном скром но шћу, ов де убро ји ла са мо оне из во ре из ко јих 
су пе сме пре у зе те, не ра чу на ју ћи, при том, оне пе сме (из пре ко 350 раз ли чи тих из во ра) ко је 
ни су удо во љи ле ви со ким стан дар ди ма ан то ло ги је.

3 Реч је о тек сто ви ма Про ле го ме на за лир ску на род ну по е зи ју Ха ти џе Кр ње вић (303–313) 
и Лир ска ми то ло шка на род на по е зи ја, Пред го вор Ан то ло ги ји лир ске на род не по е зи је Ми-
о дра га Па вло ви ћа (315–320).

4 Овај текст Ма ри је Кле ут об ја вљен је под из вор ним на сло вом Да рак или оглед о сле
пач ким пе сма ма (в. 321–328).
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po ste ri o ri, у не ком ви ду тро стру ког по го во ра овој ан то ло ги ји, и са њи ма ко ре спон ди-
ра ју. Та ко и прин цип ње ног струк ту ри ра ња као да је ру ко во ђен од лу ком Ми о дра га 
Па вло ви ћа (при ли ком са ста вља ња соп стве не ан то ло ги је) – не те жи ти све о бу хват-
ном уви ду у усме ну ли ри ку, или, по ње го вим ре чи ма, ан то ло ги ја не тре ба да об у-
хва ти „чи та ву ле стви цу ње них об ли ка, те ма и вред но сти, ни ти по кри ва са не ким 
си сте мом под руч ја на ко ји ма се она пе ва ла“, већ, на су прот то ме, „из бор би се мо гао 
на зва ти и са мо лич ним, и те мат ским, или ре ци мо: ску пом [...] нај леп ших на род них 
лир ских пе са ма по из бо ру са ста вља ча“ (нав. пре ма пеШиканљУШтановић 2012: 317).

Струк тур но, књи гу отва ра Пред го вор (На ја бу ци за пи са но – 19–47), по сле 
че га се ни же се дам лир ских кру го ва (До ле те чел ка од Бо га, Ој на де лу на го ле му 
боб се зе ле ни, Пре сли чи ца на по ли цу пу на би се ра, Под обла ком ле ту ви ле, Ме ни 
дра ги на ја бу ку пи ше, Си ни, ми ни по дво ра и Ви ђех чу до, и на гле дах га се), ко ји ме-
та фо рич ки, ци тат но или асо ци ја тив но „при зи ва ју“ од ре ђе не пе сме (пре све га, те-
мат ски и/ или жан ров ски), а у ко ји ма је ци клич ка ор га ни за ци ја пе са ма „за сно ва на 
на ло ги ци ка лен дар ског и жи вот ног то ка“ (299). Ка ко су ри там ци клич ног сме њи-
ва ња да на и но ћи, го ди шњих до ба... утка ни у свест тра ди ци о нал ног чо ве ка и по ста-
ли ор га ни за ци о ни прин цип днев них, го ди шњих или жи вот них ак тив но сти, „лир ски 
ци клу си пра те при род не и жи вот не ци клу се и у том сми слу све је увек у по кре ту, 
ни шта не пре ста је већ све увек је сте, бу ду ћи да се не пре кид но по на вља и по на вља. 
Крај јед ног увек је по че так дру гог, а то је траг древ ног на чи на ми шље ња по ло же-
ног у осно ву мно гих лир ских пе са ма.“ (Х. Кр ње вић, нав. пре ма – Пе ши кан Љу шта-
но вић 2012: 304). Уз то, жан ров ска нео д ре ђе ност, флу ид ност и/или ва ри јант но 
по ја вљи ва ње јед не пе сме у раз ли чи тим об ред ним кон тек сти ма (као што је слу чај 
са не ким од нај леп ших пе са ма ан то ло ги је), усло ви ли би да се ан то ло ги чар ка ту 
при кло ни на че лу ре пре зен та тив но сти, уме сто ли те рар ном, и ових пе са ма од рек не, 
што је пак из бег ну то да ва њем пред но сти ка лен дар ском и жи вот но-об ред ном ци-
клу су као ор ган ском на че ла над па ра ме три ма жан ра (ко ји је од ре ђен упра во кон-
тек стом из во ђе ња).

Рит ми за ци ја ко смич ких (го ди шњих и днев них) ци клу са, по кре та при пољ ским 
по сло ви ма, као и жи вот ног кру га по је дин ца у тра ди ци о нал ној кул ту ри од ра зи ла 
се и на план ме трич ко-рит мич ке ор га ни за ци је пе са ма. Су ге стив ност по на вља ња 
и рит ма ре зул ти ра ла је уве ре њем у де ло твор ност рит ми зо ва не ре чи на чо ве ка и из-
не дри ла ве ро ва ње да се, ма гиј ском су ге стив но шћу ре чи и по кре та, мо же ути ца ти 
на сво ју не по сред ну око ли ну, као и на при ро ду уоп ште, што је очи то код ве ћи не 
об ред них пе са ма да тих у си ме трич ном осмер цу тро хеј ског рит ма. Без об зи ра на 
то да ли се ри там оства ру је на овај на чин – си ла бич ко-тон ским рас по ре дом ак це-
нат ских це ли на, или пак на из ме нич ним ни за њем ка та лек тич ких и ака та лек тич ких 
сти хо ва, или пар ним сме њи ва њем сти ха и при пе ва, он оста је основ ни кон сти ту-
тив ни прин цип пе сме. Шта ви ше, упра во је тек сту ра (си ла бич ко-тон ске осо бе но-
сти сти ха, на чин из во ђе ња, ме ло диј ске осо бе но сти и др.), уз кон текст из во ђе ња и 
сам „текст“, по слу жи ла фол кло ри сти ма (Дан дес, Бен Амос, Ја сон и др.) у раз гра ни-
ча ва њу усме но по ет ских „тек сто ва“ од не фол клор них тво ре ви на.5 И у том до ме ну 

5 Као и све дру ге, та ко и ова кла си фи ка ци ја па ра ме та ра раз гра ни ча ва ња ни је и не 
мо же би ти ап со лут но по у зда на. При ме ра ра ди, при ре ђи вач ан то ло ги је дво у ми се код јед не 
пе сме (в. бр. 156) где је об ред ни (пре ци зни је, сва тов ски) кон текст из во ђе ња не сум њив, док 
тек сту ра, у пр вом ре ду стих – ати пи чан за усме ну по е зи ју ше сна е сте рац, син так са, на чин 
сти ли за ци је и др. отва ра ју ме сто ра зло жној сум њи у фол клор ну ау тен тич ност „тек ста“: 
„От ме ни, ду ги стих ба рок не по е зи је и ње го ва спе ци фич на лек си ка и син так са за зву че, ре-
ци мо, у свад бе ној пе сми из Бо ке […] ста па ју ћи се у опи су об ред ног да ри ва ња (’Ево ти сва ти 
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(из у зев ши, на рав но, за пис ме ло ди је) ова ан то ло ги ја по ка за ла је пун ра спон и рас-
ко шно си ла бич ко-тон ско бо га ство сти ха срп ске усме не ли ри ке, ко ји се кре ће у 
ра спо ну од че твер ца (бр. 488, 504), пе тер ца (бр. 198, 481), ше стер ца (бр. 224, 310, 
315, 318), сед мер ца (бр. 208, 214, 217, 220), по ме ну тог си ме трич ног (мно штво пе са-
ма) и аси ме трич ног (бр. 265, 269, 284 и др.) осмер ца, пре ко де се тер ца – аси ме трич-
ног (бр. 213, 230, 231, 257, 283 итд.) и си ме трич ног (лир ског, че сто и с јам пском или 
дак ти ло-тро хеј ском ри там ском тен ден ци јом – бр. 114, 404), је да на е стер ца (бр. 179, 
181 и др.), два на е стер ца (бр. 148, 172, 225, 226, 240), све до ду жих сти хо ва – члан-
ко ви тог три на е стер ца (бр. 162, 185, 260 и др.), или ше сна е стер ца (бр. 156) ко ји као 
да до ла зи из не ке дру ге тра ди ци је и мо же се сме њи ва ти и с ду жим сти хо ви ма – до 
де вет на е стер ца, у ма ни ру сло бод ног сти ха аван гар де (в. бр. 361) – упр кос то ме што 
овај за пис при па да нај ста ри јим и на ла зи се у Ер лан ген ском ру ко пи су.6

Ру ко во де ћи се сво јом уну тра шњом ло ги ком, тј. на че лом ор ган ске фор ме, ове 
пе сме до би ле су упра во ону „спо ља шњу фор му“ (ме трич ко-рит мич ку, дис кур зив-
ну, ком по зи ци о ну, је зич ко-стил ску) ко ју јој да ти кон текст на ме ће.7Сам „текст“, 
да ка ко, ни је до во љан. Шта ви ше – „упра во из укуп но сти тих је зич ких и ван је зич-
ких еле ме на та, из њи хо вог уоб ли че ња у од ре ђе ном кон тек сту, про ис ти че сми сао 
пе сме, че сто не у хва тљив ако нам по је ди ни еле мен ти кон тек ста оста ну не по зна ти“ 
(29), као што нај че шће је су. Ко ли ко је, по не кад, и сам кон текст не си гур но упо ри-
ште нај бо ље се да са гле да ти уко ли ко усме ну лир ску пе сму са гле да мо као жи ву, над-
жан ров ску, веч но ме ан дри ра ју ћу тво ре ви ну. Иа ко је in ten tio lec to ris про у ча ва о ца 
усме не књи жев но сти нај бли жа то ме да да ту ва ри јан ту про ми шља (пр вен стве но) у 
кон тек сту из во ђе ња и њи ме усло вље ног жан ра и та ко је ин тер пре ти ра, ди на ми ка 
по је ди них ва ри јант них ре а ли за ци ја пе са ма по ка зу је да жан ров ске (и кон тек сту ал не) 
гра ни це ни су ка нон ске, да јед на пе сма мо же има ти раз ли чи те жан ров ске ре а ли за-
ци је, или оста ти не где „на ме ђи“, као сво је вр сни жан ров ски хи брид. То је, уо ста лом, 
пре ви ше од по ла ве ка, пр ви уо чио Вла дан Не дић, по сма тра ју ћи пре тва ра ње по је-

до ла зе, го спо да и со ко ло ви;/ Сва ко ме сва ту по ки ту, дра га ну сво ме и дви је’) и сво ђе ња мла-
де на ца (’Не ка те бо ље при гр ли и б’је ло ли це из љу би / Ка да му ста виш у ру ке те тво је злат не 
ја бу ке’) са тра ди ци о нал ним свад бе ним об ре дом“ (36–37, нап. бр. 18).

6 Си ла бич ка фор ма сти хо ва, да ка ко, пред ста вља за пи си ва че ву кон кре ти за ци ју фо но-
ло шког лан ца при ли ком да тог из во ђе ња усме не лир ске пе сме. Сто га, да нас не мо же мо са 
си гур но шћу твр ди ти да ли да ти за пис пред ста вља ујед но и нај бо ље ре ше ње ка да је о сти ху 
реч. Че сто је при пев у пе сма ма на мер но из о ста вљан, или не до след но бе ле жен (уп. бр. 273). 
Та ко ђе, те шко је ре ћи да ли је, у не ким за пи си ма, реч о члан ко ви том три на е стер цу (с по моћ-
ном це зу ром иза че твр тог и глав ном иза осмог сло га – бр. 162, 185, 260) или о ни за њу си ме-
трич ног осмер ца – у не пар ним сти хо ви ма, и пе те ра ца – у пар ним (в. бр. 195). Ка да се укљу чи 
и се ман тич ки план, не ки за пи си по ста ју крај ње про бле ма тич ни, по пут сле де ћег: Опа цу па 
/ Да нас су тра, / Ни кад ни шта / До из др тих / Опа на ка (бр. 488), где је не из ве сно да ли је ту 
уи сти ну реч о че твер ци ма, или о си ме трич ном осмер цу, тј. осме рач кој („играч кој“) пе сми 
„од ко ла“ са по лу сти хом на кра ју.

7 С јед не стра не, об ред ни кон текст (и на ме на) до дол ских пе са ма та ко „до зи ва“ си ме-
трич ни осме рац (4||4) као нај а де кват ни ју сти хов ну фор му, ко ја по нај бо ље од го ва ра пле сним 
по кре ти ма – сит ном по цуп ки ва њу до дол ске по вор ке ко је тре ба ма гиј ски да су ге ри ше по-
то ње ни ца ње тра ве. С дру ге стра не, праг ма тич ка функ ци ја сле пач ких пе са ма усло ви ла је 
по ја вљи ва ње апе ла тив них фор му ла (за кли ња ња, ус по ста вља ња ве зе по гле дом), спе ци фи чан 
ода бир лек си ке, ком по зи ци ју, те мат ско-мо тив ски фонд, из ве сна стил ска ре ше ња и сл., као 
што је у свом од лич ном ра ду по ка за ла М. Кле ут (321–328).



ди них об ред них (кон крет но, ла за рич ких) пе са ма у љу бав не.8 Сли чан пут по стан-
ка и ди на ми ку раз во ја не са мо по је ди них жан ро ва, већ вр ста и ро до ва усме не књи-
жев но сти, пред ла жу и не ки дру ги ис тра жи ва чи (Ве се лов ски, Бо шко вић Сту ли), 
до во де ћи их у ве зу с рас па да њем ста рих об ред них хо ро ва, али и упо зо ра ва ју ћи да 
„то ни је био је ди ни пут њи хо ва по стан ка“.9

Kaда се прет ход но ре че ном при дру жи и план те ма ти ке, све се до дат но усло-
жња ва, а пе сме оства ру ју но ве ре ла ци је с дру гим пе сма ма, жан ров ски раз ли чи тим. 
Јер – не пе ва ју се на свад би са мо сва тов ске пе сме, ни ти при ра ду са мо по сле нич ке, 
као што ни об ред не пе сме, у раз ли чи тим жан ров ским ре а ли за ци ја ма, не оста ју 
об ред не. Је дан мо тив, или ком по зи ци ја – гра да циј ско ни за ње у ко ме до ла зи до из-
бо ја ерот ског из мит ско-ри ту ал ног кон тек ста (али и по нов ног уви ра ња, на кра ју 
пе сме у да ти – ла за рич ки – кон текст),10 мо гу ме ња ти жан ров ски ка рак тер пе сме, 
при че му она, за хва љу ју ћи ин тер жан ров ској про ход но сти, до би ја не ке над жан ров-
ске од ли ке и хи брид ни ка рак тер. Или, по ре чи ма при ре ђи ва ча ан то ло ги је, „спе ци-
фич на жан ров ска син кре тич ност усме ног пе ва ња че сто чи ни услов ни ма гра ни це 
ме ђу жан ро ви ма, а, у из ве сној ме ри, и ме ђу ро до ви ма“ (29).11 Слич них при ме ра је 

8 В. Вла дан Не дић, „Ју го сло вен ска на род на ли ри ка“, у: На род на књи жев ност, при-
ре дио В. Не дић, Бе о град: Но лит, 1972, 41–42.

9 Ma ja Boš ko vić Stul li, „Po ja va knji žev no sti u ljud skom druš tvu“ u: Uvod u knji žev nost, 
dru go do pu nje no iz da nje, ured ni ci Fran Pe tre i Zden ko Škreb, Za greb: Zna nje, 65.

10 Реч је о пе сми Нај бо ље мје сто за се ло из пе те књи ге пе са ма из ру ко пи сне за о став-
шти не Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (бр. 8). У бес пре ко р ној ин тер пре та ци ји ове пе сме, 
ау тор ка ан то ло ги је ка же: „У њој се сли ва ју са крал но и про фа но, мит ска сли ка све та и ерот-
ска фа сци на ци ја мла до сти, те ле сно и ње го ва са кра ли за ци ја, и оте ло вљу је се тво рач ка сна га 
еро са. Су ге стив на али те ра ци ја по чет ног сти ха – ‘Ај де се ло да се ли мо!’ – на ла же за сни ва ње 
људ ског ста ни шта и по на вља се лајт мо тив ски три пу та. Из ра зи та, го то во си ро ва, ма ни фест на 
чул ност, по тен ци ра на по гле дом ко ји кли зи низ жен ско те ло, мар ки ра на али те ра ци јом су гла-
сни ка с и асо нан цом отво ре ног, бе лог е, до пу ња ва се дру гим, ду бљим сло јем зна че ња, ко ји 
се уне ко ли ко ‘от кљу ча ва’ за хва љу ју ћи об ред ном кон тек сту ла за рич ке ва ри јан те. Ко нач но 
сме шта ње се ла ме ђу но ге де во јач ке, где: ‘Има шу ме, има во де, / Има зе мље за ора ње’, по ред 
ја сних асо ци ја ци ја на љу бав ни чин, са др жи и јед ну вр сту ре ви та ли за ци је, по нов ног пре-
по зна ва ња оних древ них ми то ва плод но сти ко ји су же ну, због ње не спо соб но сти ра ђа ња, 
по и сто ве ћи ва ли са зе мљом. Та ко ерот ско из ви ре из мит ског и вра ћа се у ње га, оте ло вље но, 
при том, у еле мен тар ним по тре ба ма се ла – за зе мљом и во дом и, пре све га, же ном и му шкар-
цем ко ји се ле се ло“ (23).

11 Она то илу стру је при ме ром где до ла зи до из ве сног пре кла па ња не ких по ро дич них 
пе са ма и ба ла да: „та ко по ро дич на лир ска пе сма, и ина че ви ше окре ну та ‘там ним стра на ма 
ста рог по ро дич ног жи во та’, учас пре ра сте у тра гич ни ба ла дич ни су коб, па ове пе сме од 
еп ско-лир ских че сто одва ја са мо осо бе на по ет ска фраг мен тар ност, не до вр ше ност при че. 
Шта ви ше, њи хо ва по ет ска су ге стив ност мо же по чи ва ти упра во на за го нет но сти ко ју ова 
фраг мен тар ност да је.“ (29). Упра во та кву не из ве сност и нео д ре ђе ност иза зи ва пе сма о мла-
дој де вој ци, са мо у би ци (37–38) ко ја као да за у зу ма сре ди шњу по зи ци ју из ме ђу (нео бич не) 
по ро дич не пе сме и ба ла де. Сем де вој ци нај бли жег – бра та, и мај ке, ко ју он оба ве шта ва о 
се стри ној је зи вој смр ти, у пе сми не ма ви ше ни ког. Не ма чак ни раз ло га за тај чин. „Ка ко 
год да је ту ма чи мо, пе сма чу ва сво ју за го нет ку, је зи ва, чуд на и из над све га ле па, све де на 
на сли ку не из ре ци вог и не из ре че ног ја да.“ (38). И, нео до љи во, из ла зи из хо ри зон та оче ки-
ва ња ко ји, тра же ћи у усме ном тип ско, оста је не при пре мљен за ова кве ар те фак те, али за то 
нео до љи во при зи ва сли ку обе ше не Ци ган ке из Лор ки не ба ла де Ро ман са ме се чар ка.
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мно го. „Жан ров ски по тен ци јал но нео д ре ђе не оста ју до брим де лом и по сле нич ке 
пе сме. С јед не стра не, оне опе ва ју де лат но сти ва жне за за јед ни цу, рад ни ке ко ји их 
оба вља ју и про из во де ра да, али је то че сто са мо оквир за љу бав ну, по ро дич ну, или 
чак не ка кву за бо ра вље ну об ред ну при чу“ (35). Ни је ли та ква и же тве на мо бар ска 
пе сма (бр. 236) ко ја по чи ње тип ском фор му лом овог жан ра: „На крај, мо бо, на кра-
ју је до бро:“, да би се, из два ја њем лир ских ак те ра – „На кра ју је мо мак и де вој ка, 
/ Она жа ње, а он сно пље ве же“, ана ди пло зом и оства ри ва њем кон так та по гле дом 
„Сно пље ве же, у де вој ку гле ди“ до шло и до про сид бе: „Ду шо мо ја, ‘оћеш мо ја би ти, 
/ До го ди не мо је жи то же ти?“. Ко нач но, у по след њим сти хо ви ма илу ми на тив но се 
осве тља ва иди лич на сли ка жи во та ра та ра по сред ством ала та на чи ње ног од дра го-
це них ме та ла: „Од сре бра ћу срп ти са ко ва ти/ И са су вим зла том по зла ти ти.“. Уо ста-
лом, то уо ча ва и Не дић, твр де ћи да „пе сме о ра ду че сто ни су ни шта дру го до љу-
бав не и по ро дич не пе сме“ (недић 1972: 47), илу стру ју ћи то још јед ним пре ле пим 
при ме ром ко ји се на шао у ан то ло ги ји – пе смом Ја бла но ва мо ба (бр. 230), ко ја за-
вр ша ва у ти пич но љу бав ном ма ни ру – „стра хом за крх ку ле по ту“ (Исто). Слич но 
је и са сва тов ским пе сма ма: „М Ва си ље вић пре до ча ва ‘про ши ре ну функ ци ју’ свад-
бе них пе са ма ко је се пе ва ју о же тви и на се дељ ка ма, ван вре мен ски, ‘на же те лач ки 
или свад бе ни глас’, јер се текст мо же пе ва ти сти лом ‘пра вог’ и тех ни ком ‘по зајм-
ље ног кли шеа’“ (308). Ни кон текст из во ђе ња, ни тек сту ра (на чин из во ђе ња) ни су 
и не мо гу би ти га рант жан ров ске при пад но сти. Ка рак те ри сти чан је при мер сва тов
ских ба ла да, ко је, иа ко чу ва ју не сум њив „жи вот но-об ред ни“ (ка ко би то на зва ла 
Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић), тј. сва тов ски кон текст, те ма ти зу ју ћи, упра во, де-
струк тив ну фа зу об ре да и упо зо ра ва ју ћи на опа сно сти на пу шта ња не пи са них нор ми, 
ове пе сме су, ипак, пре шле ге но ло шку гра ни цу ро да и вр сте.12

Укуп но узев, мо гло би се ре ћи да ин тер жан ров ска про ход ност усме не ли ри ке 
про ис хо ди из ње ног ви та ли те та, са од но сног спе ци фич ном на чи ну тра ди ра ња и пре-
но ше ња. Пе сма флук ту ри ра и ме на дри ра, из ва ри јан те у ва ри јан ту, час се при бли-
жа ва ју ћи јед ном жан ров ском кру гу, час дру гом, или чу ва ју ћи са мо по је ди не мо ти ве, 
и ујед но гра де ћи но ву, естет ски са мо свој ну пе сму. При том, све у куп на тра ди ци ја 
функ ци о ни ше као сво је вр сни ре зер во ар пе са ма, ко је су ме ђу соб но ком пла мен тар не, 
уза јам но се осве тља ва ју или кон тра сти ра ју, во де ћи жи ви и уз бу дљи ви ди ја лог.13 Узми-
мо у раз ма тра ње, при ме ра ра ди, пе сме о ви ли ном чу де сном гра ду (в. бр. 251, 260, 
267, 272, 276, 484), оства ре не у раз ли чи тим жан ров ским ре а ли за ци ја ма, а пре у зе те 
из раз ли чи тих збир ки и за бе ле же не из раз ли чи тих кра је ва. Све ове пе сме, упр кос 
је зич ко-стил ским раз ли ка ма, од ли ку ју се из у зет ном по ет ском вред но шћу и све оне 
пот пу но су не ра зу мљи ве (или, ба рем, кри во схва ће не) без по зна ва ња оног ет но ло-
шког фун ду са ко ји је ин те гри сан у тра ди ци ју, а, са мим тим, и у ове пе сме. Ви ле су, 
на на шим про сто ри ма, де мон ска би ћа ам би ва лент не сим бо ли ке. Оне не на ви де љу-
ди ма, кра ду ћи и/или за ме њу ју ћи им де цу, узи ма ју „те шку бро да ри ну“ – раз ли чи те 

12 Са мим тим, оне су из о ста ле из ове ан то ло ги је.
13 А мо же се ре ћи и: „Сли ве ност и це ло ви тост на род не лир ске по е зи је, уну тра шње 

ве зе и са гла сја ко ја до во де у сум њу сва ку чвр сту кла си фи ка ци ју и це ло ви то ту ма че ње – про-
ис ти чу из ње не су штин ске жи вот но сти“ (44). Чак и у ди ја хро ниј ском пре се ку, пра те ћи пут 
ми гра ци ја и раз ли чи тих ва ри јант них ре а ли за ци ја, као си жеј них и мо тив ских кон та ми на-
ци ја, пе сме ту ви тал ност чу ва ју, ус по ста вља ју ћи, као у игри, из но ва но ве ре ла ци је с дру гим 
пе сма ма. Од но сно, „са гле да не у про сто ру и вре ме ну, на род не лир ске пе сме, иза ра зно вр сно-
сти свог је зич ког ру ха, за чу до су це ло ви те, че сто го то во ком пла мен тар не, про сто ру и вре-
ме ну упр кос. Оне ту ма че, до зи ва ју и осве тља ва ју јед на дру гу, њи хов сми сао пул си ра, као 
што је, чи ни се, пул си ра ла и њи хо ва на ме на“ (Исто: 29).
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де ло ве те ла, до но се сле пи ло и се ју смрт. Исто та ко, оне се по ја вљу ју у функ ци ји 
за штит ни ца и по кро ви те љи ца бра ка, мла дих, али и рат ни ка (као по се стри ме), до-
во де се у ве зу с Гро мов ни ком и че сто су део ње го ве прат ње (по пут скан ди нав ских 
Вал ки ра) и ин тер ве ни шу у оним об ред ним окол но сти ма у ко ји ма до ла зи до ис ко-
ра ка из (про фа ног) хро но то па сва ки да шњи це (ро ђе ње, свад ба, смрт). Ко ји ће се део 
се ман тич ког спек тра њи хо вог ли ка ак ти ви ра ти, за ви си од окол но сти – да ли је реч о 
кр ше њу та буа (обич но, ула ском чо ве ка у про сто ре оно стра ног – го ре, во де, шу ме...), 
ка да су пре вас ход но не при ја тељ ски на стро је не, или о мол би да ин тер ве ни шу и до-
не су до бру сре ћу, из ле че ње и сл., што је обич но пра ће но људ ским да ро ви ма и по зи-
тив ном ре ак ци јом ви ла, као уздар јем. Ви лин ски град, са чи њен од људ ских ко сти ју 
(уп. бр. 260, 276), „та ман је и за стра шу ју ћи про стор људ ске смрт но сти“ (40). Он под-
се ћа, пре ма чи та њу Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, „на про стор у ко ме се чу ва ју ду ше, 
без че га не ма но вог ра ђа ња. Сем то га, са бла сни град мр твих упе ча тљи во мар ки ра 
про стор при вре ме не, ини ци ја циј ске смр ти уче сни ка свад бе, као и смрт и ус кр сну-
ће ко је им пли ци ра ју про лећ ни об ре ди плод но сти“ (Исто).14 За раз ли ку од при зо ра 
гра да мр твих ко ји у овим ва ри јан та ма асо ци ра на мрак, хлад но ћу, мр тви ло, зи му, 
ви лин чу де сни град у дру гој ва ри јан ти са здан је од скер ле та и зла та. У овом опи су 
до ми ни ра ју цр ве на и злат на бо ја – бо је жи во та, сун ца, жи вот не сна ге и сим бо ли ка 
ро ђе ња и ра ђа ња („Ко ја вра та сва од зла та, / На њи’ ви ла че до ни ја“ – бр. 267). Ко-
нач но, жи во та ма гиј ски круг луч но се са ви ја и за тва ра про ла ском кроз на ред не две 
тач ке – свад бу и смрт. У про стор ној сим бо ли ци пе сме, ови пре лом ни тре ну ци пред-
ста вља ју тро ја вра та:

Што су вра та от куд сун це,
Ту ми сто ји вас кр се ње
Што су вра та од се ве ра
Ту ми сто ји по гре бе ње
Што су вра та од за па да
Ту ми сто ји бе ла ви ла
Бе ла ви ла су зе ро ни
Су зе ро ни си на же ни. (бр. 272).

Фи нал на кон тек сту ал на фор му ла,15 при вид но, не оства ру је зна чењ ску ве зу 
с пе смом. Па ипак, на ду бљим зна чењ ским ни во и ма, ова ве за про би ја, у ве ли ча њу 
жи вот не сна ге – је ди ног ви да от по ра ста ро сти, фи зич кој сла бо сти и смр ти.16 Ко нач-
но, у по след њој пе сми (бр. 484), опе ва на је „ви лин ска град ња на обла ку, у про сто ру 
из ме ђу не ба и зе мље, а, исто вре ме но, у њој се опе ва чу де сна ле по та мо мач ке свад-
бе не ко шу ље“ (41). При том, ви лин чу де сни град има функ ци ју ми то ло шког окви-
ра, у ко ме при ка за на не бе ска свад ба ко ре ли ра с људ ском. „Рас по ред ма те ри ја ла од 

14 Упра во су ви ле апо стро фи ра не при спа сов ском оп хо ду,ко ји је Вук за бе ле жио у око-
ли ни Бу две (Вук Стеф. Ка ра џић, Жи вот и оби ча ји на ро да срп ско га, опи сао и за штам пу 
при у го то вио Вук Стеф. Ка ра џић, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1957, 34).

15 Крај ове играч ке пе сме гла си: „Ско чи ко ло да ско чи мо / Да ви ди мо ко не мо же/ 
Ко ји пад не – тај ће умрет“. 

16 Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић да је сле де ће ту ма че ње: „Крај пе сме, за бе ле же не 
као играч ка, из про сто ра ви ли ног (слу ти мо не бе ског) гра да си ла зи до ле ме ђу игра че и окон-
ча ва се по пут са бла сне раз бра ја ли це [...] Чо ве ка че ка не у мит на смрт и она мо же на сту пи ти 
сва ког ча са, чак и усред игре ко ја сла ви жи вот. Ипак, по гре бе ње и вас кр се ње се су сти чу и 
у пе сми пре о вла да ва по зи тив на ес ха то ло ги ја“ (41).



ко јих су вра та на чи ње на: бе ло плат но, скер лет, су во зла то – дат је у гра да ци ји и 
од го ва ра пе ва че вој пред ста ви о вред но сти по је ди них ма те ри ја ла, као што рас по ред 
зби ва ња на по је ди ним вра ти ма од го ва ра ње го вом по и ма њу со ци јал не хи је ра р хи је. 
Нај ни жи по ло жај у то ме по рет ку у Сјај ној ко шу љи има жен ска свад ба […] Сред њу 
по зи ци ју за у зи ма му шка свад ба […] а тре ћа вра та при па да ју ви ли. У ова квом по-
рет ку по сто ји из ве сна про тив реч ност. Укр шта ју се две раз ли чи те хи је ра р хи је: 
јед на древ на мит ска, ко смо го ниј ска, у ко јој је до ми нант на мај ка и гра ди тељ ка, и 
дру га, пе ва чу бли ска и са вре ме на, со ци јал на, у ко јој је до ми нан тан му шка рац“ 
(41–42).17

У усме ној ли ри ци, у ве ли ком бро ју пе са ма – чак и ка да је свет пре до чен из 
му шке пер спек ти ве – до ми нант но на че ло је, de fac to, жен ско!18 Чак  и ка да је из во-
де му шкар ци, же на је у пе сма ма пред мет жуд ње, че жње, сно ва, а са ма пе сма – ка ко 
би то ре кла Ха ти џа Кр ње вић – про стор осло ба ђа ња (в. 305). Ин ту и тив но то на слу-
тив ши, Вук је све лир ске пе сме од ре дио као – жен ске, „ко је пје ва ју не са мо же не 
и дје вој ке не го и му шкар ци, осо би то мом чад“. Же на (у сво јим раз ли чи тим по јав ним 
ви до ви ма и со ци јал ним уло га ма:Мај ка Зе мља, се стра, де вој ка, не ве ста, љу ба, љу-
бав ни ца, мај ка...) суп сти ту и ше са мо на че ло ра ђа ња,19 по сре ду је из ме ђу ово стра ног 
и оно стра ног, ваљ да ти ме што да ру је жи вот, алии од у зи ма га.20 Она је по сед ни ца 
зна ња и мо ћи, са мим тим, и би ће по ви ше не мо ћи. Сво јом из дво је но шћу, „за раз-
ли ку од му шкар ца, ко ји оста је чвр сто ве зан за про стор кул ту ре, же на у љу бав ној 
ли ри ци кул ти ви ше про стор при ро де, ма гиј ски ма ни пу ли ше би љем и пло до ви ма 
зе мље“ (24). У пе сма ма на ба би на ма и успа ван ка ма, она уво ди но во ро ђен че из 
све та при ро де у свет кул ту ре. Му шка рац се је(бр . 108, 406) и са ди (бр. 159, 308), оре 
(бр. 53, 92, 93, 222, 223, 317), ко си (бр. 232, 237, 239) и пу да ри (247), чу ва ов це (бр. 
54,93, 240, 243, 244, 319...) или кро ји (бр. 332, 348), док де вој ка жа ње (бр. 225, 229, 
231, 236, 239), пре де (бр. 208, 241), ве зе, пле те и тка (мно штво пе са ма) и ста ра се о 
оста лим по сло ви ма око ку ће и у ку ћи (в. бр. 216, 217), као и око де це (бр. 234). Сви 
ови по сло ви ме ђу соб но су ком пла мен тар ни и ком па ти бил ни при ро ди (и по лу) де-
лат ни ка, од но сно род но усло вље ни. Баш као што се уза јам но на до пу њу ју и су сре ћу 
на по ла пу та же ља де во јач ка и мо мач ка. И тек ту, у спо ју, за гр ља ју, оства ру ју се, 
„у љу бав ном ве зи ва њу“ обо је (25). И та да, у три јум фу те ла „ерот ско се по све ћу је, 
а све то еро ти зу је и на ли ва тво рач ком си лом“ (23). И, оту да, ни је чу до да се ко ри сте 

17 Као илу стра ци ју мо гу ће сме не кул тур них кон це па та (ма три јар хал ног и па три јар-
ха та) мо гли би смо на ве сти још јед ну пе сму о гра ду са зда ном од ко сти ју ју на ка, с тим што, 
ов де, ви лу сме њу је мла ди ко ња ник, ко ји на ме ра ва, по за по ве сти, и њу да узи да у сво је чу-
де сно зда ње: „‘Кру то ј’ ме ни ца ре го во рио – / Да до зо ре ја на зи ђем дво ре, / Да не зи ђем 
пи је ском ни ка ме ном, / већ да зи ђем с ко сти од ју на ка,/ Град ска вра та, пле ћи од ју на ка, / А 
пен џе ри, очи дје во јач ке.’“ (бр. 281).

18 То би мо гао би ти још је дан до каз у при лог ар ха ич но сти усме не ли ри ке ко ју на слу-
ћу је и Вук Ка ра џић („ме ђу жен ски ма мо же би ти да их има и од хи ља де го ди на“). Мај ка 
Зе мља, јед но од нај ста ри јих бо жан ста ва у он то ге не зи ре ли ги о зних фор ми обич но се по-
сма тра пра на че ло жи во та. Она, у бра ку с уран ским бо жан ством, за чи ње и ра ђа оста ле 
бо го ве, а њој су по све ће ни не ки од нај ста ри јих хим нич ких тек сто ва.

19 „Људ ска те ле сност и људ ска плод ност оста ју трај но јед на од цен трал них ми сте ри-
ја ове по е зи је, су штин ски по ве за не са све ко ли ком плод но шћу и ти ме са кра ли зо ва не“ (23).

20 Де струк тив ни аспе кат ани ме, сход но Јун го вом ту ма че њу, у вер бал ном фол кло ру 
све та, као и у по сма тра ним срп ским лир ским пе сма ма ове ан то ло ги је, ре пре зен ту ју ли ко-
ви ви ла ко је се ју смрт, ве шти ца (па би ле то и ро ђе на мај ка и стри на –в. бр. 265), вам пи ри ца 
(се стра – бр. 271)...
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исти гла го ли за се тву и оплод њу же не (бр. 108, 406), јед ном у до слов ном, дру ги 
пут у ме та фо рич ком сми слу, или за ора ње и сно шај (уп. бр. 222, 223 и 304).21 Не ко 
аграр но (му шко) бо жан ство ту као да је по ти сну ло Мај ку Зе мљу и пре у зе ло не ке 
ње не функ ци је. Баш као што је Бог ве ге та ци је (Бе ли Вид, Бо жић), у об ред ним пе-
сма ма, по стао но си лац и жи во то дав не сна ге, плод но сти и сре ће.22 Али – ни ка да 
до кра ја и у пот пу но сти.23 Баш као што је и по ка за но па жљи вим ода би ром пе са ма 
ко је ће се на ћи уну тар ове ан то ло ги је.

Па ипак, ње на нај ве ћа вред ност ни је ре пре зен та тив ност – иа ко има до вољ но 
ре пре зен та тив них пе са ма. То ни је ни из у зет на естет ска оства ре ност у њој за сту-
пље них пе са ма – прем да ве ли ку ве ћи ну чи не упра во та кве. Шта ви ше, ни је то ни 
из у зет на те мат ска раз у ђе ност и ра зно вр сност – иа ко има пе са ма ко је пра те по је дин-
ца од ро ђе ња, у свим ва жни јим жи вот ним окол но сти ма и то ком раз ли чи тих до га ђа ја, 
пра зни ка, уз рад, пре ко тре ну та ка до ко ли це, па све до смр ти, и на кон ње (ту жба ли це); 
укљу че не су и пе сме у ко ји ма се по ма ља ју би ћа из до ме на ни же ми то ло ги је (ви ле, 
ве шти це, чу ма, зма је ви и ан ђе ли), па све до из у зет но дра го це них пе са ма о ен дем-
ски са чу ва ним об ре ди ма (ла пот – бр. 284). Ње на пра ва вред ност је сте то ка ко се у 
њи ма ре кон фи гу ри ше тра ди ци ја, тј. ка ко ове пе сме, уза јам но, сту па ју у жи ви, 
про дук тив ни ди ја лог, али и ка ко оне из ла зе из ван окви ра овог из бо ра и при зи ва ју 
дру ге пе сме, ет но граф ске по дат ке, или ар хе тип ске сли ке, при сут не у нај бо љим 
де ли ма свет ске књи жев но сти. Оту да, мо же се до го ди ти да она, на пр ви по глед, не 
им пре си о ни ра чи та о ца – све док он не до ђе до са мог кра ја (пре но сим соп стве но 
ис ку ство!), и поч не, сво јим уну тра шњим слу хом, да при ма фраг мен те тих до зи ва 
и од зи ва пе са ма, а по том да по ве зу је ни ти ове по ет ске тка ни це и до во ди их у ин тер-
тек стов ну ве зу са не ким дру гим пе сма ма, али и све у куп ном тра ди ци јом.24 И он да 

21 То, да ка ко ни је са мо цр та срп ске усме не ли ри ке, прем да го во ри у при лог ње ној ар ха-
ич но сти: „iz jed na ča va nje že ne i ora ni ce, či na oplod nje i ob ra de tla, ve o ma je ar ha ič na i pro ši re na 
in tu i ci ja. U tom ob red no-mi to loš kom kom plek su tre ba da raz li ku je mo ne ko li ko ele me na ta: po i sto-
ve će nje že ne s ob ra di vim tlom; po i sto ve će nje ra la s fa lu som; po i sto ve će nje ob ra de tla s či nom 
oplod nje“ – Mir ča Eli ja de, Ras pra va o isto ri ji re li gi ja, No vi Sad: Aka dem ska knji ga, 2011, 309.

22 Он је све тло но ша, по ја вљу је се та ко што „гра ну“ иза бр да, по пут сун ца; он но си 
игру (живот[одав]ну сна гу?) за по ја сом (бр. 7). Он до но си плод ност – аграр ну, људ ску и у 
сто ци (бр. 26). На ње го во по ја вљи ва ње по ље се ус ко ле ба, а не бо за њи ше (бр. 61). Он „Но си 
са бљу у зу би ма,/ Но си ки шу у очи ма“ (бр. 101) и сл.

23 Жен ски прин цип, ипак, по сто ји као по тен ци ја, ко ја сво ју пра во вред ност до се же 
тек у са деј ству с му шким: „Maj ka Ze mlja i njen ljud ski pred stav nik – že na – ia ko u tom ob red-
nom kom plek su igra ju glav nu ulo gu, ipak ni su i je di ni ele ment. Tu me sta ima ne sa mo za že nu i 
ze mlju, već i za muš kar ca i bo ga. Hi je ro ga mi ja pret ho di plod no sti.“ (eLijaDe 2011: 310).

24 На ве шћу са мо не ко ли ко илу стра тив них при ме ра: Ко ле дар ска пе сма о бе лом Ви ду 
(бр. 9), ко ји ра ту је са си ла ма мра ка (кле ти Тур ци, цр ни Угри) до би ја сво ју исто риј ску кон-
кре ти за ци ју у суд би ни свих оних гра ни ча ра, ме ђу ко ји ма је ова ва ри јан та (бр. 100) и за пи-
са на. Бе ли Вид (Свен то вид) со лар но бо жан ство (в. 46) и бог рат ник амал га ми сао је у свом 
ли ку мо тив по врат ка рат ни ка и по стао си нег до ха свих, по ра ти шти ма раз ве ја них, срп ских 
вој ни ка, гра ни ча ра. Или, уко ли ко би смо за ин тер тек стов ним ре ла ци ја ма тра га ли ван гра-
ни ца ове ан то ло ги је, до го ди ло би се да, ре ци мо је дан (по след њи) стих, у пе сми ко ја се пе ва 
при по ла ску сва то ва по не ве сту („Да иде мо на мо ми ни дво ри! / Еј! Крат ћи друм ци, па длђи 
ко на ци, / За мр зо ше но жи за си ла ви“ – бр. 133, ис та као Д. П.) при зо ве пле ја ду ра зно род них 
пе са ма – од ба ла да о смр зну тим сва то ви ма, до еп ских (при по вед них) пе са ма о ло ву на Бо-
жић – по чев с Ер лан ген ским ру ко пи сом (бр. 122), пре ко Ву ко вих за пи са (по ду дар ност сли ке 
је фра пант на: „Смр зо ше се то ке за је ле ке, / А је ле ци за тан ке ко шу ље, / А ко шу ље за пле ћи 
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тек по чи ње да схва та да ово ни је пу ки ода бир ле пих пе са ма, већ па жљи во кон ци-
пи ра на струк ту ра, ко ја са му се бе струк ти ри ра (са мо у ре ђу је), исто вре ме но при зи-
ва ју ћи то та ли тет – све у куп ну тра ди ци ју као си стем од но са и зна че ња. За хва љу ју ћи 
по ет ској су ге стив но сти и сим бо лич кој де ло твор но сти ре чи, чи та лац та да до жи вља-
ва ду хов но оза ре ње и по ста је све док чу да, схва та ју ћи ка ко ме та фо ра мо же да про ме-
ни свет (Рем бо), или, ба рем, да по ну ди су блим ну вер зи ју јед ног леп шег, ве дри јег 
и пу ни јег (ал тер на тив ног) све та, па жљи во гра ђе ног и ве ко ви ма бру ше ног у срп ској 
усме но по ет ској тра ди ци ји.

Др Дра го љуб Ж. Пе рић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
Ка те дра за је зик и књи жев ност

dra go ljub.pe ric @gmail.co m

ју нач ке, / Брит ки ма чи за ју нач ка бе дра“– бр. 59, ис та као Д. П.), па за кључ но с пост ву ков-
ским бе ле же њи ма. Ко нач но, пе сма о нео бич ној тка љи (бр. 285) оста је пот пу но не ра зу мљи ва 
без ши рег тра ди циј ског зна ња о чу ми и при ме ра ма гиј ске прак се ко ји се про тив ње пред-
у зи ма ју. Пе сма са мо пре до ча ва си ту а ци ју: 

Сво се се ло раз бе жа ло,
Сал оста ла ста ра Ста на. 
До зи ва ју сва род ни на:
„Ај де, мо ри, ста ра Ста но,
Чу ма че те да умо ри.“
„Ево идем, ево идем,
Са мо плат но да до тка јем,
Да до тка јем, да из бе лим, 
Да из бе лим, да на пра јим
Ко шуљ чи чи за чу ми чи. (бр. 285)

На пр ви по глед, ста ри ца све сно ри зи ку је жи вот, док се се ло и род би на спа са ва ју пред 
на до ла зе ћом опа сно сти па нич ним бе гом. Ме ђу тим, ста ра Ста на оста је не по ко ле ба на у 
свом по слу, очи то, по се ду ју ћи зна ње и моћ ка ко да се тој опа сно сти су прот ста ви и од ње 
за шти ти. Тра ди ци ја, да ка ко, зна за моћ ни апо тро па јон – чу ми ну ко шу љу: „Ка да се у Ја го-
ди ни […] 1837. го ди не по ја ви ла ку га, кнез Ми лош је ре шио да се за шти ти. У По жа рев цу 
(где се та да на ла зио) на ре дио је да де вет ба ба иза тка ко шу љу за јед ну ноћ. Оне су то мо ра ле 
учи ни ти у нај ве ћој тај но сти. Тка ле су го ле, при све тло сти ва тре. Су тра дан су се кроз ту 
ко шу љу про ву кли сâм кнез Ми лош, сви чла но ви ње го ве по ро ди це и сви вој ни ци у ка сар ни.“ 
– Ду шан Бан дић, На род на ре ли ги ја Ср ба у 100 пој мо ва, Бе о град: Но лит, 1991, 178. Очи то, 
пе сма при зи ва то зна ње тра ди ци је – ак тив ност ове вр сте из во ди се у оса ми (та бу не ви ђе ња), 
а тка ља је ста ри ца (ста ра Ста на), ко ја је, по све му су де ћи, је ди на упу ће на у ма гиј ску де ло-
твор ност чу ми не ко шу ље, као и у на чин ње не из ра де. Прет ход ни при ме ри са мо по твр ђу ју 
да су ове пе сме не ми нов но упу ће не на укуп ну тра ди ци ју као ко хе рент ни то та ли тет, де фи-
ни сан за ко ни ма ко ји ма се ње го ви еле мен ти уре ђу ју.
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ПРЕ И СПИ ТИ ВА ЊЕ СМИ СЛА ЈУ НАЧ КОГ ЧИ НА:  
ЖИ ВОТ ИЗ МЕ ЂУ СЛА ВЕ И СМР ТИ

(Eпске на род не пе сме. Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти.  
Књ. 8. Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић (прир.).  

Но ви Сад: ИЦ Ма ти це срп ске, 2015)

Обо жа ва ње хе ро ја на ше је тран сцен ден тал но ди вље ње јав ном  
ве ли ком чо ве ку. Ја ве лим да се ве ли ким љу ди ма још чо век ди ви, а ве лим  

и то, да у осно ви и не ма ни шта дру го че му би се мо гао ди ви ти.

(Т. Кар лајл, О хе ро ји ма)

Зна чај но ве ан то ло гиј ске еди ци је Ма ти це срп ске ко ја ће пред ста ви ти кор пус 
срп ске књи жев но сти „с на ме ром да је ва ло ри зу је (пре вред ну је) по но вим са зна њи-
ма и ме ри ли ма“ огле да се у то ме што она, с јед не стра не, ус по ста вља на ци о нал ни 
ка нон, а с дру ге стра не, при ка зу је ди ја лек ти ку ње ног раз во ја то ком „де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти“, пред ста вље ну, сход но уре ђи вач кој кон цеп ци ји, „из бо ром 
нај бо љих и ре пре зен та тив них де ла“ (479). Уред ни ци и при ре ђи ва чи на сто је да овом 
ан то ло ги јом пре до че жан ров ску ра зно ли кост, кон ти ну и тет раз во ја, као и „нај зна-
чај ни је пи сце срп ског је зи ка“ (480), у не ку ру ку – ње ну кул тур ну исто ри ју. А кул-
тур на, и сва ка дру га исто ри ја, по ре чи ма Т. Кар лај ла, ни је ни шта дру го до – исто-
ри ја слав них љу ди. Не ма ве ли ке раз ли ке ни ка да је реч о „ко лек тив ној исто ри ји“, 
од но сно „исто риј ском пам ће њу“1. Ан то ло ги ја Eпске на род не пе сме Љи ља не Пе ши-
кан Љу шта но вић, ре пре зен та тив но шћу ода би ра, от кри ва упра во га ле ри ју слав них 
– гру пе по је ди на ца, „су штин ски не ис то рич них, али упе ча тљи вих та блоа на ци о-
нал не исто ри је“ (27). 

Иден ти тет јед не за јед ни це тра ди ци о нал на кул ту ра за сни ва на узо ри тим мо-
де ли ма слав них рат ни ка. При том, ни је то ли ко бит но да ли је узор бо жан ска фи гу ра, 
мит ски ју нак, тј. кул тур ни хе рој, збир ни2 лик – у ко ји су се сто пи ли еле мен ти би о-
гра фи ја ви ше исто риј ских фи гу ра (ју на ци пе са ма сред њи јех вре ме на: Ста ри на Но вак, 
Иван Се ња нин и сл.), тип ски лик (од но сно ста ја ће име – по пут ти пи зи ра ног вла-
да ра, ца ра Стје па на, из ју нач ких пје са ма нај ста ри јих) или не ки про сла вље ни уста-
ник, бо рац про тив ино вер них осва ја ча. Бит но, шта ви ше нај бит ни је је то да је улог, 
од но сно це на сла ве – вла сти ти жи вот.3 Са од но сно то ме, у све у куп ном кор пу су 

1 „У су шти ни ‘исто риј ско пам ће ње’ функ ци о ни ше као пам ће ње име на по је ди на ца 
и пам ће ње основ них цр та зби ва ња, по јед но ста вље них и ја сно вред но ва них са ста но ви шта 
пе ва ча и ње го вог ко лек ти ва“ (пеШиканљУШтановић 2015: 25).

2 Ово „фо ку си ра ње (и ста па ње) два или ви ше име на ствар них љу ди (за јед но са не ким 
сег мен ти ма жи во то пи са) у је дан по ет ски лик“ пред ста вља про цес на су прот ко ме сто ји 
„мо гућ ност да се из истог исто риј ског про то ти па ство ри ви ше ли ко ва“ по мо ћу „усме но по-
ет ских ме ха ни за ма дис пер зи је“ – Ма ри ја Кле ут, Из Ву ко ве сен ке, Бе о град, 2012, 156.

3 Па ра диг ма ти чан је, у том сми слу, при мер Ми ло ша Оби ли ћа – ју на ка ко ји жи во том 
бра ни ука ља ну част, а хе рој ским под ви гом и смр ћу у ње му сти че бе смрт ност, еп ску сла ву 



пе са ма пред ву ков ског бе ле же ња, пе са ма Ву ко вих ан то ло гиј ских збир ки, као и оних 
са чу ва них у Ву ко вој ру ко пи сној за о став шти ни и об ја вље них ка сни је из два на вра-
та, ма ло је (све га де се так!) при ме ра у ко ји ма лик уми ре при род ном смр ћу, па и та да, 
по пра ви лу, ни је опе ва на смрт рат ни ка, већ ли ко ва ко ји при па да ју дру гим де ло-
кру зи ма – вла да ра или цр кве них ве ли ко до стој ни ка.4

Ју нач ка смрт, зна чај од ре ђе них под ви га еп ских рат ни ка за ко лек тив, те њи хо во 
пост хум но сла вље ње у пе сма ма сто је ис хо ди шној тач ки исто риј ске ге не зе епи ке: 
„Oni su se sa gle diš ta po je din ca bo ri li za svo ju sla vu a sa druš tve no ga za svo je po re klo 
i za jed ni cu. Ali ma ka ko ve li ka bi la nji ho va dje la, ti he ro ji ni su mo gli na di ći smrt, gra ni cu 
ljud skog sta nja, osim sla vlje njem u pje sma ma pje sni ka, ko ji su im ta ko po da ri li be smrt nu 
sla vu, i is ka zi va njem što va nja u kul to vi ma he ro ja ka sni jih na raš ta ja, ko ji su im pri zna va li 
nji hov bo go li ki, prem da ne i bo žan ski sta tus.“.5 Оту да, по је ди ни ис тра жи ва чи по ре кло 
пр во бит не епи ке из во де од „по греб них по хва ла и пла че ва о под ви зи ма, бит ка ма и 
до га ђа ји ма бо го ва и хе ро ја“6. Ову хи по те зу, на из ве стан на чин, по др жа ва ју нај ста-
ри ји за пи си – сти хов ном ор га ни за ци јом, ко ја нео бич но под се ћа на стих ту жба ли це. 
Ети мо ло ги ја гла го ла бу га ри ти (ту жно пе ва ти) та ко ђе да је од ре ђе ни ле ги ти ми тет 
овој хи по те зи. Та ко ђе, бу гар шти ца из Де Па чи јен ци ног за пи са (1497)7 по дат ком о 
на чи ну из во ђе ња – у ви ду пле сне ин сце на ци је,8 са чу ва ла је ову из вор ну цр ту пр во-
бит не епи ке,9 а чу ва је и све ко ли ка на ша осме рач ка епи ка – ау тен тич но пе ва на у 
ко лу.10 Ко нач но, и сам стих де се те рач ких еп ских пе са ма – аси ме трич ни де се те рац 
– до во ђен је у ве зу са по срт ним ла мен ти ма над гро бо ви ма хе ро ја (М. Л. Га спа ров).

Но, и по ред ове, по све му су де ћи тач не хи по те зе о мор фо ло ги ји еп ске пе сме, 
ре цеп циј ски је за ни мљи ви ја, а ис тра жи вач ки про дук тив ни ја уза јам на по ве за ност 
фор ме и сми сла, од но сно ме ђу за ви сност фе но ме на смр ти (те ма ти ке, ком плек са ве-
ро ва ња, оби чај но-прав них нор ми...) и еп ског пе сни штва. Ова ан то ло ги ја ту ве зу апо-
стро фи ра нај пре ода би ром пе са ма (де се так пе са ма већ сво јим на сло вом упу ћу ју 
на те ма ти ку смр ти),11 а он да и тек стом ко ји за тва ра ан то ло ги ју (Мир ја на Де те лић 
– Ли ди ја Де лић Веч на ку ћа у усме ној епи ци). Та кве смр ти обич но су ју нач ке, али 
мо гу би ти и на из глед не мо ти ви са не (осим, мо жда, ни ском су је том), по пут „бе сми-

у сла вље ње у пе сма ма. И упра во је све тли Ми ло шев при мер узо ри ти мо дел ко јим се ро ко-
во де бор ци у пе сма ма о осло бо ђе њу Ср би је и Цр не Го ре, о ко ме пе ва ју и са ко јим по ре де 
нај ве ће под ви ге сво јих са вре ме ни ка.

4 В. Дра го љуб Пе рић, По е ти ка вре ме на срп ских усме них еп ских пе са ма пред ву ков ског 
бе ле же ња и Ву ко вих збир ки, 2013, стр. 77. До ступ но на сај ту: https://fe do rabg.bg .ac .rs /fe do ra/
ge t/o:6100/bdef:Con tent/get .

5 Seth Schein, Smrt ni ju nak: uvod u Ho me ro vu Ili ja du, pre veo Zde slav Du kat, 1989, str. 28.
6 Ол га Ми хај лов на Фреј ден берг, По е ти ка си жеа и жан ра, Срем ски Кар лов ци – Но ви 

Сад, 2011, стр. 301. В. и Schein, нав. де ло, стр. 28, 59–60; Мак си ми ли јан Бра ун, Срп ско хр ват
ска ју нач ка пе сма, Бе о град – Но ви Сад, 2004, стр. 92. и др. 

7 В. Пе ши кан Љу шта но вић 2015, бр. 3.
8 Пре ма на во ду М. Пан ти ћа, „’сви за јед но’ [...] ‘му шкар ци и же не, од ра сли, али и де ча-

ци’, кру жи ли су уо ко ло и ‘ска чу ћи као ко зе’ пе ва ли ре чи сво је пе сме.“ – Ми ро слав Пан тић, 
На род не пе сме у за пи си ма XV–XVI II ве ка: ан то ло ги ја, 2. изд. Бе о град, 2002, стр. 31.

9 „То су му зич ко-вер бал не пе сме, пра ће не пле сом [...], као и упо ре до по сто је ће лир ске 
пе сме.“ – Фреј ден берг, Нав. де ло, стр. 301.

10 Уп. Rad mi la Pe šić, Na da Mi lo še vić-Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, Be o grad, 1984, 
стр. 184.

11 В. пеШиканљУШтановић 2015, бр: 2, 4, 6, 36, 43, 46, 49, 52, 61. 
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сле не по ги би је лир ски ле пог, у смр ти за чу ђе ног вој во де Ка ји це“ (пеШиканљУШта-
новић 2015: 16).12

Ли ми нал ност смр ти као тре нут ка пре ла за до ве ла ју је у опа сно су сед ство с 
дру гим об ре ди ма пре ла за – у пр вом ре ду (са јед ном од оми ље них еп ских те ма) – 
же нид бом, че сто их и су штин ски по и сто ве ћу ју ћи (те ма ти ка не срећ не же нид бе), 
чи ме се и жан ров ски окви ри еп ске пе сме зна чај но де ста би ли зу ју, при бли жа ва ју ћи 
да ту ва ри јан ту ба ла ди (Же нид ба Мак си ма Цр но је ви ћа) или се она у пот пу но сти 
та ко ре а ли зу је (уп. Же нид ба Ми ли ћа Бар јак та ра). Ју нач ка же нид ба фор ми ра те мат-
ски круг гру пе пе са ма ко ју ан то ло ги ја до но си,13 а ко је ва ри ра ју у на чи ну сти ли за-
ци је, убе дљи во сти / ти пи за ци ји при ка за ног, као и естет ској оства ре но сти. Чак и 
ка да струк тур но ни су нај ко хе рент ни је, ода бра не пе сме би, ма кар јед ним при зо ром, 
ка та ло гом, сли ком... оправ да ле сво је ме сто у ан то ло ги ји. Та ко у пе сми Же нид ба 
од За дра То до ра (бр. 58) „свад бе на по вор ка Ко се Сми ља ни ћа и од За дра То до ра 
[…] чи ни ре ла тив но мо но то ну, по на вља њи ма оп те ре ће ну и раз ву че ну пе сму из у-
зет ним пе снич ким оства ре њем“ (пеШиканљУШтановић 2015: 28).

Жи вот рат ни ка, са др жан у стал ном са мо по твр ђи ва њу, про та зи за сла вом, али 
и етич ким им пе ра ти вом за шти те ко лек ти ва, не ми нов но, до во ди до укр шта ња пу-
те ва на шег рат ни ка и ту ђег, про тив ни ка ко ји му мо же па ри ра ти по сла ви, ве шти ни 
и сна зи. Оту да, дво бој по ста је јед на од оми ље них еп ских те ма (уоп ште, као и пе са-
ма ове ан то ло ги је), при че му су исто риј ски кон флик ти до би ли лич ни ка рак тер или 
су фа ми ли ја ри зо ва ни: „исто риј ски су ко би др жа ва и на ро да, мо ти ви са ни пре пле том 
те ри то ри јал них, еко ном ских и по ли тич ких ин те ре са и раз ли чи тим вер ским и идео-
ло шким кон флик ти ма у еп ској пе сми углав ном пред ста вља ју као лич ни, афек тив-
ни су ко би по је ди них ју на ка, по пра ви лу због кон крет ног по во да – осве те, оруж ја, 
ко ња, же не, због ју нач ког пр вен ства или ста ре шин ства – или као кон фе си о нал но-
-ет нич ки су ко би др жа ва и на ро да, са гле да ни у ду ху опо зи ци је сво је (до бро) – ту ђе 
(зло).“ (Пе ши кан Љу шта но вић 2015: 11). Па чак и ка да је реч о су ко бу гру па (уста-
нич ка епи ка) основ на тен ден ци ја (у скла ду с узу си ма жан ра и еп ском тех ни ком) је 
та да се они при ка жу као низ си мул та них дво бо ја по је ди на ца.

Ак те ри тих су ко ба су, у скла ду с ме ха ни змом фо ку си ра ња и ста па ња, узро ко-
ва ног еко но ми са њем ли ко ва уну тар усме не тра ди ци је (в. клеУт 2012: 156), обич но 
ис так ну ти и про сла вље ни ју на ци, но си о ци оп штег: „По тој за о ку пље но сти суд би-
ном свог ју на ка, ко ји је, иа ко не сум њи во оли ча ва си стем вред но сти ко лек ти ва, опе-
ван као је дин ка, или по пре ла ма њу зби ва ња пре суд них за ко лек тив кроз суд би ну 
од ре ће ног бро ја по је ди на ца, еп ска пе сма се одва ја од исто ри је и ње ног са гле да ва ња 
је дин ке“, од но сно, она „’про пу шта’ оп шта зби ва ња кроз свог ју на ка, ње го ва свој ства, 
де ла ње, суд би ну“ (25). Но, и по ред то га, ве ли ки ју на ци ни ка да не гу бе у пот пу но-
сти ве зу са сво јим исто риј ским про то ти пом – она са мо до би ја обе леж ја оп штег, 
тип ског. И у кон тек сту пе са ма ове ан то ло ги је не за о би ла зни су: цар Сте фан (бр. 25, 
26, 27), краљ Ву ка шин (бр. 23, 24, 28), кнез Ла зар (бр. 1, 2, 37, 40, 41, 72, 76), Мом-
чи ло (бр. 23), Ми лош Во и но вић (бр. 26), Ми лош Оби лић (бр. 1, 2, 35, 37, 38, 40, 42, 
72), Ба но вић Стра хи ња (бр. 39), Ју го ви ћи (бр. 39, 40, 43), Си би ња нин Јан ко (4. 44), 
Ба но вић Се ку ла (бр. 4, 44), бра ћа Јак ши ћи (бр. 5), де спот Ђу рађ (бр. 11,13, 45, 46), 
Змај Ог ње ни Вук (бр. 6, 47, 48, 77), Иван Цр но је вић (бр. 12, 50), Ста ри на Но вак (бр. 7, 
14, 53), Гру јо Но ва ко вић (бр. 54), Сто јан Јан ко вић (бр. 57, 58, 59), Иво Се ња нин (бр. 
60, 61, 65), Ма ли Ра до и ца (бр. 64), Ба јо Пи вља нин (бр. 67), Ка ра ђор ђе (бр. 72, 74).

12 В. пеШиканљУШтановић 2015, бр. 46.
13 В. пеШиканљУШтановић 2015, бр. 12, 19, 23, 25, 26, 50, 57, 58,68.
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При том, од ре ђе ни ли ко ви су, сра змер но свом зна ча ју, ве зи ва ли за се бе из ве-
сне ин тер на ци о нал не те ме и мо ти ве – по пра ви лу, што је ју нак зна чај ни ји, број 
ових те ма и мо ти ва про гре сив но ра сте. Ка да је реч о Мар ку Кра ље ви ћу (бр. 8, 9, 
12, 28–36, 75), по ре чи ма Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић, „он, не сум њи во, до би ја 
ам би ва лент не од ли ке хе ро ја нај ве ћег на Бал ка ну по сле оних из ан тич ке тра ди ци је. 
Мар ков про тив реч ни и сло је ви ти лик об ли ку је се у ве ли ком вре мен ском ра спо ну 
[...] Упо ре до са цр та ма ко је би мо гле би ти ре флекс кон крет не исто риј ске ег зи стен-
ци је (име, по ре кло, ста ни ште, ва зал ни од нос пре ма сул та ну), у об ли ко ва ње Мар-
ко вог ли ка и суд би не укљу чу ју се над људ ске и не људ ске цр те, по ко ји ма се он на 
мо мен те при бли жа ва древ ним бо жан стви ма плод но сти, ко ја пе ри о дич но уми ру и 
вас кр са ва ју“ (2015: 34–35). Она ово на сло ја ва ње ста ри јих сло је ва на кон кре тан 
исто риј ски пред ло жак при ме ру је По дру го ви ће вом пе смом о дво бо ју Мар ка Кра ље-
ви ћа и Му се Ке се џи је (бр. 32): „Упо ре до с тип ским си же и ма о ју на ку као спа си о цу 
угро же ног вла да ра, и оним о по твр ђи ва њу ју на ко ве нео п ход но сти, у Те ша но ву 
пе сму ула зи и ре флекс јед ног од те мељ них ин до е вроп ских ми то ва о су ко бу гро мов-
ни ка и Во ло са, од но сно све тог ца ра и зма ја, ко ји је, ина че, био по ве зан и с нај ва жни-
јим од ред ни ца ма ду хов ног и ма те ри јал ног жи во та древ них Сло ве на“ (35), тран спо-
но ван на овом усме но по ет ском про сто ру (од об ред них пе са ма, пре ко ре ли ги о зно-
-мо ра ли стич ких ле ген ди у сти ху о Св. Ђор ђу – уби ци зма ја, до еп ских пе са ма о 
бор би с де мо ни зо ва ним про тив ни ком), у пре по зна тљи ву те му зма је бор ства.

Ме ђу тим, оне осо би те, са мо свој не и не у кло пи ве у по сто је ће те мат ске кру го-
ве и си жеј не мо де ле (ка ква је ве ћи на пе са ма Стар ца Ми ли је или део пе са ма из ста-
ри је бу гар штич ке тра ди ци је, од но сно осме рач ке епи ке) ко је опе ва ју не ка кву лич-
ну, ин тим ну исто ри ју као да су ан то ло ги чар ки из не ког раз ло га бли же и, ин тим но, 
дра же.14 Та ко, у сра змер но све де ном пред го во ру, ау тор ка је нај ви ше про сто ра по-
све ти ла и де таљ ни је осве тли ла бу гар шти цу о смр ти Де спо та Ву ка:15 „Ов де не 
уми ре зма је ви ти ју нак, одво јен од слу ша ла ца/чи та ла ца пе сме као ди морф но би ће, 
већ се ‘Вук де спот с гре шном ду шом раз де љу је’, пра ћен ду бо ким са о се ћа њем пе-
ва ча. Ово са о се ћа ње пред не у мит ном људ ском смрт но шћу по ти ску је у дру ги план 
ја сно оцр та ни об ред ни под текст увод не ан ти те зе – ис каз да ‘гра ка’ обе ле жа ва 
основ не об ре де пре ла за: ро ђе ње, же нид бу и смрт“ (30). У тре ну ци ма пред смрт ног 
пра шта ња с бли жњи ма и све том, по сред ством фор му ле су сре та са сре ћом (Отуд 
сре ћа из не се де спо то ва по бра ти ма), упри ли чен је су срет ју на ка с по бра ти мом, 
мла дим Ми тром Јак ши ћем, по тре бан не са мо за ре а ли за ци ју сле де ћег фор му ла тив-
ног ком по зи ци о ног сег мен та – ама не та уми ру ћег ју на ка, већ и ра ди „сна жног естет-
ског учин ка, оства ре ног не ти пич ним ак ти ви ра њем зна че ња“ (31). И док мла ди 
по бра тим, сво јом по јав но шћу, оли ча ва elan vi tae, не у та жи ву по тре бу за жи вот ним 
ужи ци ма и за до вољ стви ма, „ве дрој сли ци жи вот ног ужи ва ња су прот ста вља се у 
де спо то вом од го во ру свест о не из бе жној смр ти и не при кри ве на ту га због ње“ (32), 
при че му „упра во то пред смрт но пра шта ње и при зна ва ње те ле сне сла бо сти и жа-
ље ње за жи во том ин тен зи ви ра и про ду бљу је од нос дво ји це при ја те ља“ (Исто). А 
по том сле ди ати пич ни, не еп ски ама нет уми ру ћег, где се пр ви део на ме њу је ка лу ђе-
ри ма, ко ји ће му се мо ли ти за ду шу; дру ги део иде „не бо зи јем дје вој кам“, а тре ћи 
– љу би Бар ба ри, што је исто риј ски по твр ђе но (уп. Исто). По што раз де ли ма те ри-

14 Шта ви ше, две пе сме (Ме мед Ве ри зо вић и Са во Му ра то вић – бр. 70 и Шу њо Пе ши кан 
и Му јо Ба ји ро вић – бр. 71) део су усме но по ет ске по ро дич не исто ри је Пе ши ка на.

15 Ина че, лик Змај Де спо та Ву ка пред мет је ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња ау тор ке, а 
ре зул ти рао је од бра ње ном док тор ском ди сер та ци јом и по то њом мо но гра фи јом Змај Де спот 
Вук – мит, исто ри ја, пе сма, Но ви Сад, 2002.
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јал но бо гат ство и при ја те љу одво ји део, де спот му на ла же да, сход но фе у дал ној 
нор ми, вла да ру од ве де, по сле смр ти, ње го вог ко ња и пре да оруж је, што ау тор ка 
ин тер пре ти ра: „Овај по след њи чин ва зал ске по кор но сти и вер но сти до би ја у пе сми 
сло же ну и ви ше слој ну умет нич ку функ ци ју. Опре мљен као да му је го спо дар жив 
[…], са ше сто пер цем о се длу – коњ сим бо ли ше ју на штво сво га вла сни ка, али, исто-
вре ме но, на о па ко по ста вље ним пу стим ко пљем, и ко нач но смрт но од ри ца ње од 
фе у дал но-ју нач ког ста ту са“ (исто: 33). Ли шен ју нач ких атри бу та, раз о ру жан, у 
по сте љи, ли шен ју нач ке сна ге и на ко рак од смр ти, де спот Вук, „од ко ле на не вер-
но га“, по ку ша ва да, ме та фо ром од ла ска/пре ла ска у ва зал ску слу жбу на оно ме све ту 
(Ер сам пош’о ја слу жи ти по бо ље га го спо да ра, / По бо ље га го спо да ра, Бо га мо га 
ве ли ко га) и сна гом иро ни је, де пла си ра гла си не о сво јој на ре че ној не ве ри. За ла зе ћи 
у под тек сту ал не се ман тич ке ни јан се, ау тор ка ле по уо ча ва да „оп ту жба за из да ју и 
жи вот под не за слу же ним жи гом ‘не вер ног ко ле на’ ов де је основ лич не тра ги ке 
ју на ка, мо жда и мо ти ва ци ја ње го вог не еп ског, па, у крај њој ли ни ји, и не ју нач ког 
окре та ња ле по ти жи вот не сва ко дне ви це, при ја тељ ства и љу ба ви“ (исто). Ко нач но, 
по сма тра ју ћи ком пла мен тар но и илу ми на тив но (са)деј ство раз ли чи тих се ман тич-
ких ни јан си, ау тор ка пред го во ра па жљи во вред ну је естет ску оства ре ност пе сме: 
„Сли ва ју ћи еп ско и лир ско, об ред но-мит ско и исто риј ско, пе вач на ни зу фи них 
по ме ра ња и од сту па ња од фор му ла тив ног и оп штег, гра ди из у зет ну пе сму, ко ја 
ста па у је дин стве ну це ли ну оп ште од ли ке усме не епи ке, исто риј ске и зна чењ ске 
ка рак те ри сти ке бу гар шти це с лир ским из бо ји ма.“ (исто: 34). Ова би ин тер пре та-
тив на па ра диг ма, ка ко ми се чи ни, мо гла би ти ег зам плар ау тор ки ног све у куп ног 
про ми шља ња усме не епи ке, про це са ве чи то но вог струк ту ри ра ња „тек ста“ као 
ре зул тан те де ло ва ња су прот них си ла „ми ти за ци је исто ри је и исто ри зо ва ња основ-
них мит ских обра за ца“ (исто: 28).

Сам из бор пе са ма, као и њи хов пре глед (дат у пред го во ру), од ра жа ва ју основ ну 
пред ста ву ау тор ке о ко лек тив ној исто ри ји као „на ра тив ном осе ћа њу ре до сле да“16 
ли ко ва и до га ђа ја. Ан то ло ги ју отва ра круг пе са ма ко ји при па да ју нај ста ри јем сло-
ју бе ле же ња – бу гар шти ца ма (Орао се ви ја ше над гра дом Сме де ре вом). За њи ма 
сле ди де се те рач ка епи ка пред ву ков ских за пи са – Ер лан ген ски ру ко пис и Ду бро
вач ки ру ко пис (це ли на По ђи, син ко, дво рит’ св’је тла ца ра). По том, цен трал ни и 
нај о бим ни ји део ан то ло ги је (То је би ло до клен се чи ни ло) за хва та у (углав ном Ву-
ков ан то ло гиј ски) кор пус де се те рач ке епи ке – од пје са ма ју нач ких нај ста ри јих до 
пје са ма ју нач ких но ви јих вре ме на о во је ва њу за сло бо ду – и при дру жу је им ода бра не 
при ме ре осме рач ке епи ке, као и де се те рач ку гра ђу из дру гих из во ра. По след њи 
круг (А да нас се са мо при по вје да) до но си, углав ном, при по вед не пе сме (прем да, 
њих има и у прет ход ним по гла вљи ма) – бај ку у сти ху о зма ју љу бав ни ку – то тем-
ском прет ку ју на ка (Змај Ни ко дин и кне ги ња Ми ли ца – бр. 76), те нео бич ну, жан-
ров ски хи брид ну пе сму ко ја по чи ње као ба ла дич ни си же о бра ту ко ји, у не зна њу 
смрт но ра ни бра та, а за вр ша ва као но ве ли стич ка пе сма о по ро дич ним од но си ма 
(Кра ље вић Мар ко и брат му Ан дри ја – бр. 75), пре ко јед ног при ме ра по ре клом из 
му сли ман ске епи ке (Ђер зе лез Али ја и Вук Јај ча нин – бр. 77), ко ји, по ред ин верз ног 
ко ди ра ња свој: ту ђи и ти ме усло вље не пер спек ти ве пе ва ча, до но си ети о ло шко 
пре да ње о ло ка ли те ту – ка ме ној пло чи с оти сци ма ко пи та ко ња Али је Ђер зе ле за 
(умет нич ки тран спо но ва ном и у Ан дри ћев ро ман На Дри ни ћу при ја), као и ин тер-
на ци о нал ни мо тив до ка за не ви но сти по гу бље не оли ста ва њем „дви ју глав њи цр них“, 
ка рак те ри стич ним за фи на ле ба ла дич них при по вед них пе са ма. Ко нач но, као сво-
је вр сни епи лог и по след ња пе сма ан то ло ги је – У Ву ки ћа Ву ко ви ћа (бр. 78) – осме-

16 Светозар Ко ље вић, Наш ју нач ки еп, Бе о град, 1974: 98.



рач ка играч ка (еп ска?) пе сма17 ко ја ве ли ча чу де сног ју на ко вог вран ца, а за вр ша ва 
по хва лом аго нал ном рат нич ком ду ху.

 Уо ста лом, и кон цеп ту ал но, „та квим рас по ре ђи ва њем пе са ма“ она је на сто-
ја ла да „са ста но ви шта на ци о нал не исто ри је оцрта[ва] сми слен и хро но ло шки, 
исто ри ји по до бан по ре дак“ (441 – ис та кла Љ. П. Љ.). Иа ко не до но се „исти ни ту 
исто ри ју“, ове пе сме, по ње ним ре чи ма, пред ста вља ју „по ку шај да се из тр пље ња 
и тра ја ња из лу чи не ка кав ду бљи сми сао да се ство ри узо ри та при ча ко ја осми шља ва 
оп ста нак и чи ње ња вла сти тог ко лек ти ва“ (Исто). По чи њу ћи је с пе сма ма ко сов ског 
кру га, а за тва ра ју ћи круг Ви шњи ће вим ве ле леп ним по ет ским зда њем – По чет ком 
бу не про тив да хи ја18 по но во ће, у од ба че ном и за бо ра вље ном, а по сле зло коб но 
упо зо ра ва ју ћем ама не ту уми ру ћег ца ра Му ра та вас кр сну ти ли ко ви Ла за ра и Ми-
ло ша, чи ме ће се мит ски ци клич ки ток за тво ри ти, а из во ђач ко и на ра тив но вре ме 
сто пи ти у ли не ар ну исто риј ску до га ђај ност: „Ци клус за по чет про ри ца њем књи га 
ста ро став них, окон ча ва се но вим про ро чан ством – опет из све тих књи га – ин џи-
је ла, ко је слу те пад мо ћи Осман ског цар ства и от по чи ња ње но вог ци клу са, што ће, 
у Ви шњи ће вој пе снич кој ви зи ји, исто вре ме но зна чи ти и окон ча ње ста ро за вет ног 
ци клич ног то ка вре ме на и пре ла зак на ју де о хри шћан ску иде ју о јед но смер ном и 
не по врат ном вре мен ском то ку, пре ма ко јој ће крај све та, као и ње но ства ра ње, би ти 
јед но кра тан“ (17) и не пот пун, обе ле жен па дом ве ли ке ото ман ске им пе ри је и но вим 
по чет ком за осло бо ђе ну ра ју.

Ан то ло ги ја Еп ске на род не пе сме ни је ан то ло ги ја епи ке у стро го жан ров ском 
по гле ду. Сто га, ни по је ди не пе сме ан то ло ги је не од го ва ра ју, у нај у жем сми слу ре чи, 
жан ров ској ка те го ри ји еп ских пе са ма, с об зи ром на то да су се ту на шле при по вед не 
(али не и еп ске у ужем сми слу) пе сме – бај ке у сти ху (Зми ја мла до же ња – бр. 19), 
ре ли ги о зно-мо ра ли стич ке сти хо ва не ле ген де (по пут ма ње по зна те ва ри јан те о гре-
шном ку мо ва њу де спо та Ђур ђа – бр. 46)19, ба ла де (На ход Мо мир – бр. 27), или пак 
пе сме ру ди мен тар не на ра тив не струк ту ре (играч ке). Та ко ђе, ово ни је ни ан то ло ги ја 
ко ја ће дра стич но про ме не ни ти по и ма ње еп ског код сво јих чи та ла ца пре вас ход но 
уво ђе њем ма ње по зна те гра ђе. Естет ски кри те ри јум је пре о вла дао те, по ре чи ма 
ње ног при ре ђи ва ча, „иа ко је мо ја по чет на иде ја би ла да се, у окви ру пр вен стве но 
вред но сних кри те ри ју ма, пред ста ви је зич ка ра зно вр сност, те да се у мој из бор до-
да ју и ма ње по зна та бе ле же ња, она углав ном ни је ре а ли зо ва на“ (441). Од лу чу ју ћи 
фак тор био је ви сок вред но сни кри те ри јум Ву ко вог беч ког из да ња – то ли ко сна жан 
да је до вео до уче ња по је ди них пе са ма из збир ки и њи хо ве се кун дар не фол кло ри-

17 Ва ри јан ту ове пе сме Вук Сте фа но вић Ка ра џић за бе ле жио је у окви ру ет но граф ског 
опи са же нид бе, при ли ком оби ча ја по ље ва чи не (в. Вук Стеф. Ка ра џић, Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ско га, опи сао и за штам пу при у го то вио Вук Стеф. Ка ра џић, Бе о град, 1957, 133–134). 
Фи нал на фор ма у Ву ко вој ва ри јан ти из во ди слу ша о ца из на ра тив ног вре ме на пе сме и кон-
тек сту а ли зу је је у из во ђач ко вре ме свад бе, уз бла ги ху мор пре ма но во пе че ним мла до же ња ма.

18 По сле по сле ове пе сме, као сво је вр сно ис хо ди ште и ре ка пи ту ла ци ја Устан ка, сле-
де пе сме Кнез Иван Кне же вић и ра ста нак Ка ра ђор ђа са Ср би јом, а за њи ма и при по вед не 
пе сме об је ди ње не на сло вом А да нас се са мо при по ви је да – фи нал ном фор му лом с функ ци-
јом не са мо из во ђе ња и от кло на од еп ског све та, не го и на гла ша ва ња да опе ва ни до га ђај 
узо ри тог ти па при па да том еп ском све ту, на су прот че му је из во ђач ко вре ме – као вре ме 
спо ме на (али не и де ла ња), пе ва ња, од но сно еп ске (ре)ин тер пре та ци је од ре ђе них ми то ло-
шких ре ли ка та (по пут тзв. па три от ског дра ку ли зма).

19 Нео бич но у овој пе сми је то што се у њој „го спо ђа Је ри на“ ја вља као но си лац етич-
ких нор ми – она упо зо ра ва де спо та Ђур ђа да је ја ло вост зе мље ка зна за ње го во огре ше ње 
о ку ма и ку мо ву по ро ди цу.
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за ци је (по нов ног и књи гом по сре до ва ног вра ћа ња пе са ма у усме ни ме диј). Да ка ко, 
по дра жа ва ња ове вр сте мо ра ју, при ро дом ства ри, ис па сти ма ње са вр ше на од ори-
ги на ла, те се ода бир из ше сна ест збир ки – ма хом из тра ди ци је пред ву ков ског бе-
ле же ња, као и не ких мла ђих, по ње ном ви ђе њу, по ка зао оп ти мал ним, уме сто ком про-
ми са „за не ма ри ва ња и од ба ци ва ња естет ских кри те ри ју ма и знат ни јег укљу чи ва ња 
пе са ма ‘сум њи вог по ста ња’“ (исто). На тај на чин, до би је на је ан то ло ги ја ра ђе на 
по ви со ким естет ским стан дар ди ма, у истом ран гу с не ким ва жним ан то ло ги ја ма 
еп ских пе са ма (без те мат ског, ци клу сног и сл. пред зна ка) ко је су јој прет хо ди ле, 
по пут ан то ло ги је Во ји сла ва Ђу ри ћа20 или Сне жа не Са мар џи је.21

Др Дра го љуб Ж. Пе рић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
Ка те дра за је зик и књи жев ност

dra go ljub.pe ric @gmail.co m

UDC 821.163.41.09:398(497.113 Banat)”1764/2014”(082)

КУЛ ТУР НО И СТО РИЈ СКО НА СЛЕ ЂЕ  
БА НАТ СКЕ ВОЈ НЕ КРА ЈИ НЕ

(Усме на тра ди ци ја Ба нат ске вој не гра ни це. Збор ник ра до ва. М. Ма тиц ки (ур.). 
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2015, 170 стр.)

Два и по ве ка од осни ва ња Шај ка шког ба та љо на 1763. и Ба нат ске вој не гра-
ни це 1764. сво је вре ме но је би ло обе ле же но ра зно вр сним кул тур ним и на уч ним 
ма ни фе ста ци ја ма под по кро ви тељ ством По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и 
јав но ин фор ми са ње. Из ме ђу оста лог, у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске, одр жан је и 
окру гли сто ко ји је оку пио во де ће ис тра жи ва че фол клор не ба шти не овог спе ци-
фич ног ре ги о на. Ре зул та ти њи хо вих на уч них ин те ре со ва ња из обла сти исто ри је, 
ет но ло ги је, би бли о те кар ства, те о ри је и исто ри је књи жев но сти пре то че ни су у збор-
ник Усме на тра ди ци ја Ба нат ске вој не гра ни це, чи ме је ујед но за о кру же на про сла ва 
овог зна чај ног ју би ле ја, али и по кре нут нов про је кат ко ји има за циљ си сте ма тич но 
про у ча ва ње кул тур но и сто риј ских при ли ка и на сле ђа Вој не гра ни це.

Пре ци зну сли ку ове обла сти по ста ви ла је са др жај на сту ди ја Је ле не Илић 
Ман дић, до при нос сла бо по зна тој и ма ло из у ча ва ној исто ри ји Ба нат ске вој не кра-
ји не, ду гој не што ви ше од јед ног ве ка. То је кон ци зан мул ти ди сци пли на ран пре глед 
исто риј ских, со ци јал но-еко ном ских и по ли тич ких при ли ка од осни ва ња Ба нат ске 
гра ни це, уре ђи ва ња по гра нич ног по ја са, ми ли та ри за ци је и вој них ре фор ми, учвр-
шћи ва ња вој но кра ји шког си сте ма, пр вих ра то ва ба нат ских ре ги мен ти то ком ХVIII 
ве ка, пре ко ан га жо ва ња на ших со ла да та на европ ском тлу на раз ме ђи ве ко ва, до 
бур них по ли тич ких до га ђа ја у ре во лу ци ји 1848/1849. и по то њег уки да ња Гра ни це. 
Ау тор ка се до та кла и те ри то ри јал не и вој не ор га ни за ци је, пред ста ви ла смер ни це 

20 Во ји слав Ђу рић, На род не еп ске пе сме, књ. 1 и 2, Бе о град, 1963.
21 Сне жа на Са мар џи ја, Ан то ло ги ја на род них еп ских пе са ма, при ре ди ла и пред го вор 

на пи са ла Сне жа на Са мар џи ја, Бе о град, 2005.
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по пу ла ци о не по ли ти ке и до не ла пре ци зне по дат ке о де мо граф ском кре та њу и ет нич-
ком са ста ву ста нов ни штва. Уре ђе ње ге о граф ски осо бе ног про сто ра на кон Јо зе фин-
ског пре ме ра ре зул ти ра ло је план ском из град њом и ре гу ли са њем на се ља и об ра-
ди вих по вр ши на, као и сти му ли са њем зе мљо рад ње. Спе ци фич на ор га ни за ци ја 
кра ји шког дру штва, по себ ни со ци јал но-еко ном ски од но си, фор ми ра ли су фи гу ре 
ба нат ских гра ни ча ра, чи је се схва та ње сло бод ни је те ме љи ло не са мо на вој ној оба-
ве зи већ и на имо вин ској са мо стал но сти и по се дов ним пра ви ма. Су сед ство и жи ве 
ве зе са Ср би јом, пре кла па ње с пу те ви ма тр го ви не и еми гра ци је да ли су овом про-
сто ру по се бан ко ло рит.

Ду шан Бел ча су жа ва фо кус на ет но граф ску гра ђу об ја вљи ва ну у де вет на е-
сто ве ков ним ба нат ским ча со пи си ма и ру ко пи сна „опи са ни ја“ по је ди них на се ља, 
за о ста ла у ме сним цр кве ним ар хи ви ма. Ме ђу њи ма из два ја и на уч ној јав но сти 
пред ста вља за ни мљив ру ко пис Ка мен ка Б. Го до ми ро ва Све је то Пар та, сво је вр сну 
мо но гра фи ју овог ме ста, на ста лу од ше зде се тих до осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка. Ру ко пис са др жи пре ци зне ло кал не исто риј ске, ге о граф ске и де мо граф ске 
по дат ке, опи се оби ча ја, ве ро ва ња, на род них ига ра, за тим за пи се из обла сти тра ди-
ци о нал ног ку ли на р ства и на род не ме ди ци не, а на ро чи то је дра го це на ома ња збир ка 
усме не књи жев но сти (пре да ња, лир ска и гра ни чар ска по е зи ја), де ли мич но пред ста-
вље на у при ло гу овог ра да.

На прак су бе ле же ња усме не ба шти не Вој не гра ни це освр нуо се и Ми о драг 
Ма тиц ки, уред ник овог збор ни ка. Он је под се тио на ор га ни зо ва но и под сти ца но 
за пи си ва ње на род них пе са ма, при по ве да ка, умо тво ри на, оби ча ја, ига ра и лек си ко-
граф ске гра ђе, ко је су спро ве ли кра ји шки офи ци ри, све ште ни ци и учи те љи у ме-
сти ма где су жи ве ли и слу жбо ва ли. По себ ну па жњу по све тио је за пи си ма Вла да на 
Ар се ни је ви ћа, ра су тим у Ет но граф ској збир ци Исто риј ског ар хи ва СА НУ. По ре де ћи 
лир ске пе сме из Ар се ни је ви ће ве збир ке са они ма ко је је за бе ле жио Ни ко ла Бе го-
вић, при ме тио је слич ност ре пер то а ра. Та ко ђе уо ча ва ве зу и за јед нич ке од ли ке 
Ер лан ген ског ру ко пи са, на ста лог по чет ком XVI II ве ка у Вој ној кра ји ни, и ру ко пи-
сних и штам па них збир ки на род них пе са ма са овог под руч ја. Ау то ном ни раз вој и 
ко хе рент на фол кло р на ба шти на ука зу ју на тра ди циј ску по себ ност ове ре ги је. За то 
М. Ма тиц ки сма тра да је по треб но по дроб ни је про у ча ва ње по и ма ња фол кло ра у 
том спе ци фич ном исто риј ском про сто ру и пре и спи ти ва ње те зе о је дин стве ном 
усме ном на сле ђу на шег на ро да.

Ру ко пи сну за о став шти ну Вла да на Ар се ни је ви ћа про у ча ва ла је и Сла ви ца Га-
ро ња Ра до ва нац. Она из два ја нај фре квент ни је лир ске мо ти ве, ти пич не за про стор 
Вој не гра ни це, као и оне у ко ји ма оп ста је ста ри ји слој пе ва ња. Ком па ра ци ја са 
од го ва ра ју ћим ва ри јан та ма ми то ло шких, љу бав них и об ред них пе са ма из Ву ко вих 
збир ки по ка зу је ви сок сте пен са мо свој но сти и за јед нич ке цр те усме не ли ри ке за бе-
ле же не на про сто ру це ле Вој не гра ни це. Њи ма се при дру жу ју је дин стве не вој нич-
ке (гра ни чар ске) пе сме, ко је пре и на чу ју на сле ђе не обра сце и уно се пре по зна тљи ве 
кра ји шке про сто р но-вре мен ске ре а ли је. Ау тор ка пра ти раз вој и про ме ну ба ла де, 
нај ка рак те ри стич ни јег жан ра це ле ове обла сти. Она се у ба нат ским окви ри ма са-
чу ва ла са мо у ру ди мен ти ма бу ду ћи да се у дру га чи јој сре ди ни из гу био оби чај 
ње ног из во ђе ња у ко лу. Ви со ко оце њу ју ћи вред ност за пи са В. Ар се ни је ви ћа, јед ног 
од нај зна чај ни јих са ку пља ча у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, С. Га ро ња Ра до ва нац 
ука зу је на по тре бу об је ди ње ног и си сте мат ског ис тра жи ва ња ње го вих ру ко пи са.

Осо бе но сти кра ји шког еп ског пе ва ња пред ста ви ла је Ли ди ја Де лић упо ре ђу-
ју ћи Ер лан ген ски ру ко пис  са Ву ко вим збир ка ма, ко је су се по ја ви ле чи тав век ка-
сни је. Из два ја мно штво при ме ра у ко ји ма је спе ци фич ност жи во та про фе си о нал них 
вој ни ка мо ди фи ко ва ла тра ди ци о нал не мо де ле. Про ме не су нај ви дљи ви је у дру га-
чи јем схва та њу ју на штва, по ти ски ва њу ју нач ког за пле та и ки да њу на сле ђе них, 
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пре по зна тљи вих ве за из ме ђу ју на ка и си жеј них мо де ла. Уо ча ва да је еп ско пе ва ње 
на про сто ру Вој не гра ни це мо дер ни ји вид епи ке, те да по ка зу је тен ден ци ју опа да-
ња због про ме не дру штве не ре ал но сти и за ме не хе рој ско-па три јар хал ног мо де ла 
сред њо е вроп ским ти пом ра то ва ња. С дру ге стра не, фе у дал ни рат нич ки мо дел 
ожи вео је у уста нич кој ствар но сти Ка ра ђор ђе ве и Ми ло ше ве Ср би је. Ау тор ка ар гу-
мен то ва но до ка зу је да не тре ба го во ри ти о је дин стве но сти и хо мо ге но сти на ше 
усме не тра ди ци је и по би ја те зу о Ер лан ген ском ру ко пи су као пре ла зној фа зи из ме ђу 
бу гар шти ца и де се терач ких пе са ма Ву ко вих збир ки.

Ма ри ја Кле ут ис тра жу је у сме но по ет ску тра ди ци ју Вој не гра ни це у Ер лан ген
ском ру ко пи су и ру ко пи сним пе сма ри ца ма XVI II и XIX ве ка, ме ђу ко ји ма из два ја 
збор ни ке Авра ма Ми ле ти ћа, Ге ор ги ја Ан то ви ћа и Ни ко ле и Па вла Лу ки ћа. Утвр-
ђу је да не по сто је не пре мо сти ве гра ни це из ме ђу усме ног и пи са ног, јер гра ђан ска 
по е зи ја, по ет ски из раз срп ског гра ђан ског ста ле жа се вер но од Са ве и Ду на ва, ни-
кад ни је из гу би ла ве зу са ру рал ним усме ним пе сни штвом, а и пре но си ла се не са мо 
пи са ним пу тем не го и усме но. Ру ко пи сне пе сма ри це са чу ва ле су и ау тен тич не 
на род не пе сме, а исто та ко Ер лан ген ски ру ко пис са др жи и при ме ре гра ђан ске пое-
зи је. Сви ови збор ни ци чу ва ју ре ал не обри се гра ни чар ског жи во таи спо мен на 
ва жне исто риј ске до га ђа је: ра то ва ње за Бе о град, Гра ди шку, пре да ја Бе о гра да Осман-
ском цар ству, уче шће гра ни ча ра у ра ту за ау стриј ско на сле ђе, уки да ње Кра ји не. 
Раз ли чи те тен ден ци је исто риј ског раз во ја пе сни штва Вој не кра ји не у XVI II ве ку 
– она ко ја се осла ња на тра ди циј ски фонд и но во ра то ва ње опе ва по пут ста рих до-
га ђа ја и ју на ка и она ко ја се ис по љи ла у ано ним ним гра ђан ским пе сма ма – по сте-
пе но се га се у XIX ве ку с не ста ја њем гра ни це и гра ни чар ског ста ле жа.

Ве зе усме ног и гра ђан ског пе сни штва Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић са гле-
да ва кроз је дин стве ну фи гу ру вој ни ка гра ни ча ра, при сут ну у свим сло је ви ма кра ји-
шког пе ва ња. На род на ли ри ка и епи ка, а та ко ђе и ру ко пи сне пе сма ри це сво је вр сни 
су по ет ски до ку мен ти о жи во ту про фе си о нал них вој ни ка, ко ји од сли ка ва ју њи хо ву 
ре ал ну суд би ну. Усме на ли ри ка пот цр та ва сло бо ду, не за ви сност и со ци јал ну су пери-
ор ност вој ни ка у од но су на па о ре, али бе ле жи и сву тра гич ност на глог ра стан ка с 
нај бли жи ма и че сто ре ме ће ње мир ног то ка жи во та. Гра ђан ско пе сни штво уз ди же 
за точ ни ке оба су те по ча сти ма и на гра да ма, али вер но пре но си те го бе рат нич ког 
жи во та и ту гу сол да та ко ји оста вља ју ко сти у ту ђи ни и за ту ђи на, да ле ко од дра гих. 
Еп ски обра зац иде ал ног ју на ка при ла го дио се ре ал ним фи гу ра ма вој ни ка на јам-
ни ка, ко ме је ра то ва ње на чин жи во та. Ко ле бљи вост и про ме на стра на по ста ју при-
хва тљи ви, ре ла ти ви зу ју се ет нич ке и кон фе си о нал не раз ли ке, а ју нак гра ни чар 
ни је ви ше тра гич ни бо рац за на ци о нал ну сло бо ду. Све ове пред ста ве тво ре осо бен 
ам би ва лен тан тип ју на ка гра ни ча ра.

Сли ка Вој не кра ји не, сва ко днев ни жи вот, оби ча ји и ве ро ва ња не рет ко су на-
ла зи ли од јек у зва нич ним до ку мен ти ма и он да шњој штам пи Хаб сбур шке мо нар-
хи је. Са ме ра ва ју ћи овај кор пус ет но ло шке гра ђе са усме ним пре да њи ма, Ве сна 
Мар ја но вић је ис пра ти ла пред ста ве о жи вом по кој ни ку, вам пи ру, у гра ни чар ским 
на се љи ма Ба на та. Из ве шта ји офи ци ра и ау стриј ских чи нов ни ка, као и но вин ски 
члан ци, суд ске бе ле шке, цр кве ни про гла си, са чу ва ли су до ка зе о уко ре ње ном и ра-
ши ре ном ве ро ва њу у опа сног, не чи стог по кој ни ка. Ко ли ко год да су цр ква, вој не и 
ци вил не ин сти ту ци је про све ће не осам на е сто ве ков не др жа ве по ку ша ва ле да су зби ју 
„при ми тив не“ и „пра зно вер не“ на зо ре до се ље ни ка с под руч ја фе у дал не Ото ман ске 
им пе ри је, то ли ко су тра ди ци о нал не пред ста ве твр до кор но оп ста ја ле, под стак ну те 
не са мо ба шти ње ним на сле ђем пре да ка не го и слич ним на ра ти ви ма ау стриј ских 
вој ни ка. В. Мар ја но вић от кри ва да су они та ко ђе пре но си ли пре да ња о опа сном 
жи вом по кој ни ку, хо да ју ћем мр тва цу, ву ко дла ку, ко ја су по врат но ути ца ла на пред-
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ста ве ба нат ског жи вља. Та ко су се на под руч ју Кра ји не су сре ле сло вен ска и за пад-
но е вроп ска усме на тра ди ци ја. 

Жи ву сли ку с те ре на Ср ба у По мо риш ју до но си Би ља на Си ки мић. Из обим-
не те рен ске гра ђе са ку пље не 2013. и 2014. го ди не у Арад ској жу па ни ји ода бра ла 
је ону ко ја чу ва успо ме не на исто риј ске лич но сти ве за не за до се ља ва ње Ср ба у 
По мо риш је и Вој ну гра ни цу. Ме ђу њи ма је нај ви ше на ра ти ва о Јак ши ћи ма, осни-
ва чи ма ма на сти ра Бо дрог и Без дин, о бу ни Пе ре Се ге дин ца и уло зи Ма ри је Те ре-
зи је у по де ли зе мље и уре ђи ва њу на се ља. Тран скрип ти раз го во ра вер но пре но се и 
се ћа ње на ад ми ни стра тив но од ре ђи ва ње Арад ске жу па ни је, до се ља ва ње Бу га ра 
ка то ли ка, от це пље ње Ру мун ске од Срп ске пра во слав не цр кве и дру ге бит не по је-
ди но сти усме не исто ри је срп ске за јед ни це у да на шњој Ру му ни ји. Ту исто ри ју об ли-
ку ју опреч ни из во ри – на сле ђе на усме на пре да ња, али и зва нич не ру мун ске и срп ске 
школ ске уста но ве. Пред ста вље на гра ђа отва ра мо гућ ност за ши ра про у ча ва ња 
со ци јал не исто ри је (исто ри ја сва ко днев ног жи во та, оби ча ја и сло бод ног вре ме на), 
а лин гви стич ка за па жа ња дра го цен су при лог ди ја лек то ло шком про у ча ва њу срп ских 
го во ра По мо риш ја.

Збор ник за тва ра сту ди ја ко јом се ши ри под руч је ин те ре со ва ња и на књи жев-
ну ба шти ну. Ме сто ба нат ске пе ри о ди ке ме ђу ре ги о нал ним гла си ли ма XVI II и XIX 
ве ка Ду шан Ива нић ви ди као по сред нич ко из ме ђу ре ги ја и из ме ђу раз ли чи тих 
ви до ва тра ди ци је. На при ме ру Зим зе ле на Алек сан дра Ан дри ћа, гра ни чар ског офи-
ци ра ко ји је не ко вре ме слу жбо вао у Ба на ту, и Књи жев ног до дат ка Ју жне пче ле 
Ми ло ра да Ме да ко ви ћа у о ча ва по ве за ност др жав ног ста ту са Ба нат ске вој не гра ни це 
и књи жев них пу бли ка ци ја ко је се про стор но или пре ко уред ни ка ве зу ју за Кра ји-
ну и по ка зу је да ре ги о нал ни ста тус не ког гла си ла ни је то ли ко усло вљен ме стом 
об ја вљи ва ња ко ли ко лич но шћу уред ни ка и кру гом ње го вих са рад ни ка. При ме ћу је 
да фол клор ни при ло зи у овим гла си ли ма по ка зу ју ве ћи сте пен за ви чај но сти и по-
у зда ни је чу ва ју ло кал не цр те, али да исто вре ме но упра во ре ги о нал на фол клор на 
ба шти на има моћ да се ра се је и из ван гра ни ца свог по ре кла и бе ле же ња. За хва љу-
ју ћи по кре тљи во сти, пре но си во сти та квих „свој ста ва за ви чај но сти“, ре ги о нал но 
гла си ло про ши ру је про стор свог кул тур ног ути ца ја.

Све по ме ну те сту ди је фраг мен ти су од ко јих се скла па оп шта сли ка кул тур-
но и сто риј ског на сле ђа Ба нат ске вој не гра ни це. Де лић ве ли ке фол клор не гра ђе, 
оп стао у усме ним на ра ти ви ма, са чу ван у пе сма ри ца ма, бе ле шка ма са вре ме ни ка, 
пе ри о ди ци, слу жбе ним и цр кве ним спи си ма, а по том ста вљен под на уч нич ку лу пу, 
ожи вља ва се ћа ње на жи вот ба нат ских гра ни ча ра у јед ном је дин стве ном про стор-
но-вре мен ском окви ру. Жан ров ске и те мат ско-мо тив ске осо бе но сти кра ји шке фол-
клор не ба шти не по ка за ле су да су се у дру га чи јим со ци јал но-исто риј ским окол-
но сти ма мо ди фи ко ва ли усво је ни и фор ми ра ли но ви, ау тен тич ни по ет ски обра сци. 
Збор ник Усме на тра ди ци ја Ба нат ске вој не гра ни це, ве о ма ва жан на уч ни и кул-
тур ни по ду хват Ма ти це срп ске, от крио је спе ци фич ност тра ди ци је Ба на та и од шкри-
нуо вра та да љим ис тра жи ва њи ма бо га тог и ра зно вр сног усме ног на сле ђа Вој не кра-
ји не. Не ма ње, ука зао је на по тре бу си сте мат ског про у ча ва ња кул тур но и сто риј ске 
ба шти не и дру гих ре ги о на ве за них за срп ски на род, као и на нео п ход ност ко рек-
ци је увре же ног схва та ња о је дин стве но сти на ше усме не тра ди ци је ува жа ва њем 
ре ги о нал них по себ но сти.

Др Да ни је ла Р. Пет ко вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност 

Кра ља Ми ла на 2, 11000 Бе о град, Ср би ја
pet ko vic.da ni je la@yahoo.com
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МО ДЕР НА ИСТО РИЈ СКА ЛИН ГВИ СТИ КА

(Ја сми на Гр ко вић-Меј џор. Исто риј ска лин гви сти ка; ког ни тив ноти по ло шке  
сту ди је. Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца  

Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2013, 390 стр.)

Пред на ма се на ла зи Исто риј ска лин гви сти ка: ког ни тив ноти по ло шке сту
ди је, књи га про ис те кла из пе ра jедног од нај зна чај ни јих срп ских лин гви ста да на шњи-
це, еми нент ног ди ја хро ни ча ра срп ског је зи ка, проф. Ја сми не Гр ко вић-Меј џор, чи ја 
су исто риј ско је зич ка ис тра жи ва ња по зна та у ши рим сла ви стич ким кру го ви ма. 
Иа ко се но во сад ском Од се ку за срп ски је зик и лин гви сти ку не мо же од ре ћи ве ли-
ки зна чај на по љу ди ја хро них ис тра жи ва ња у прет ход ним де це ни ја ма, са лич но шћу 
проф. Гр ко вић-Меј џор, ко ја је ди ја хро на ис тра жи ва ња по ста ви ла на дру га чи је 
осно ве, са о бра же не са вре ме ним лин гви стич ким те о ри ја ма, и чи ји је под сти цај мла-
ђим ге не ра ци ја ма ди ја хро ни ча ра да ле ко се жан и пло до но сан, Од сек за срп ски је зик 
и лин гви сти ку у Но вом Са ду сте као је ста тус во де ће ка те дре исто риј ско је зич ких 
ис тра жи ва ња на цје ли ни срп ских про сто ра.

Књи га, ко ју чи ни укуп но осам на ест ра до ва-сту ди ја ко ји су на ста ја ли, ка ко из 
пред го во ра са зна је мо, у прет ход них се дам го ди на, при ре ђе на је са ци љем да лин-
гви стич кој, али и ши рој на уч ној јав но сти пред ста ви хо ли стич ки те о риј ско-ме то-
до ло шки при ступ у исто риј ској лин гви сти ци, уви де у ло ги ку је зич ке про мје не и 
су штин ску ва жност је зи ка за по и ма ње људ ске при ро де. Ме то до ло шки при ступ је, 
ка ко из под на сло ва иш чи та ва мо, ког ни тив но-ти по ло шки – ти по ло шки пре о бра жај 
ин до е вроп ских, а уну тар њих сло вен ских је зи ка, раз вој тран зи тив но сти и ње не 
си стем ске по сље ди це те се ман тич ка про мје на. Књи гу по све ће ну син так сич кој и 
се ман тич кој про бле ма ти ци сло вен ских је зи ка отва ра рад Ког ни тив ни аспек ти 
раз во ја тран зи тив но сти (8‒32). Мо гло би се ре ћи да је тран зи тив ност, гра ма тич-
ка ка те го ри ја ко ја у је зи ци ма ак тив не ти по ло ги је ни је по сто ја ла, цен трал ни по јам 
око ко јег је ма ње-ви ше кон цен три са но де сет сту ди ја из обла сти син так се. Раз вој 
тран зи тив но сти при ка зан је кроз ти по ло шке фа зе, уз на по ме ну да су те фа зе као и 
сва ки ти по ло шки мо дел, по при ро ди кон структ, те да ни су ап со лут но сук це сив не 
(13). Проф. Jасмина Гр ко вић-Меј џор за кљу чу је да је на тем по раз во ја тран зи тив-
но сти ути ца ла ба зич на се ман ти ка гла го ла ко ја се „ме ња и ди ја хро но“, упо тре ба 
од ре ђе них гру па гла го ла и уз њих па де жа ко ја је ком па ти бил на с ин хе рент ном 
се ман ти ком гла го ла, а што је у ра ду бо га то пот кри је пље но при мје ри ма ба зич не 
се ман ти ке гла го ла из ста ро сло вен ског је зи ка, пре вој ног ступ ња гла го ла slQ[a ti, 
ин фи ни тив них афик са, бу ду ћи да је гла гол до би јао афик сал не мор фе ме ко ји ма се 
де фи ни ше ње го ва се ман тич ка ка те го ри ја. Исто риј ска син так са сло вен ских је зи ка 
по ка зу је да се раз вој тран зи тив но сти ма ни фе сту је кроз гра ма ти ка ли за ци ју но ми-
на ти ва као па де жа су бјек та (18–21) и гра ма ти ка ли за ци ју аку за ти ва као па де жа 
објек та (21–24). 

Ка ко и сам на слов Уло га син так сич ке тран зи тив но сти у раз во ју сло вен ских 
син так сич ких струк ту ра (33–54) апо стро фи ра, ова сту ди ја има за циљ да ука же на 
то „да су глав ни син так сич ки про це си у исто ри ји сло вен ских је зи ка ма ни фе ста ци ја 
ти по ло шке про ме не ко ја је об у хва ти ла по ро ди цу ин до е вр оп ских је зи ка: кре та ње 
ка но ми на тив ном ти пу чи ја је цен трал на од ли ка син так сич ка тран зи тив ност“ (33). 
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У ис тра жи ва њу се по ла зи од ин до е вр оп ске ре че ни це чи ја је струк ту ра би ла усло-
вље на се ман ти ком ак тив не или инак тив не кла се гла го ла. „Ши ре ње син так сич ке 
тран зи тив но сти би ло је ди рект но про пор ци о нал но ни воу се ман тич ке тран зи тив-
но сти гла го ла“ (39). У тре ћем ди је лу ра да ак це нат ис тра жи ва ња је на сло же ној 
ре че ни ци при че му се за по ла зи ште узи ма пра ин до е вроп ска ре че ни ца ко ја се од-
ли ко ва ла па ра так сом и „сла бом ре че нич ком ко хе зи јом“. Исто риј ским раз во јем 
тран зи тив но сти у ко јем цен трал ну уло гу у ре че ни ци до би ја пре ди кат, ре че нич на 
ко хе зи ја ја ча (43), ства ра се сло же на ре че ни ца, и то: спе ци ја ли за ци јом де ми ли та-
тив них ко нек ти ва у ко ор ди на тив не ве зни ке и тран сфор ма ци јом јук ста по зи ци је у 
фо р мал ну суб ор ди на ци ју (50). 

По сво јим ме то до ло шким и те о риј ским до ме ти ма је дан од нај ва жни јих ра до-
ва у књи зи сва ка ко је и рад Ка ре кон струк ци ји пра сло вен ске син так се (55–71), из 
ко јег са зна је мо да исто риј ска син так са, осим ја сно де фи ни са них ме то да и кор пу са, 
мо ра има ти та кав те о риј ски оквир ко ји је по сту ли ра као ис кљу чи во лин гви стич ку 
ди сци пли ну. Пред ло же ни те о риј ски оквир ре кон струк ци је ко ји су по ста ви ли Лех ман 
и Гам кре лид зе – Ива нов, а ко ји се, пре ма ми шље њу Ј. Гр ко вић-Меј џор, по ка зао 
нај у спје шни јим, је сте ти по ло шка лин гви сти ка, и то у по је ди ним сво јим до ме ни ма, 
хо ли стич ка ти по ло ги ја ко ја син так сич ке фе но ме не по ве зу је са струк ту ром дру гих 
је зич ких ни воа (59). Ре кон струк ци ја пра сло вен ске син так се у свје тлу је зич ке ти-
по ло ги је, по ка зу је ти по ло шко кре та ње ка но ми на тив ном ти пу је зи ка (60–63), и од 
но ми нал ног ка ве р бал ном ти пу (63–67).

Раз вој но ми на тив ног ти па је зи ка, тј. је зи ка ори јен ти са ног ка аген су, у ко јем 
пре ди кат по ста је цен три пе тал но је згро ре че ни це по твр ђу је раз вој кон струк ци је 
да тив + ин фи ни тив од пра ин до е вроп ског до ра них сло вен ских је зи ка, што је при-
ка за но у ра ду Да тив + ин фи ни тив: пра ин до е вроп ско по ре кло и сло вен ски раз вој 
(72–97). Гра ма ти ка ли за ци ја ин фи ни ти ва, ко ји је по по ри је клу, као што је по зна то, 
гла гол ска име ни ца, ње го во из два ја ње из но ми нал ног си сте ма као и сте пен те гра-
ма ти ка ли за ци је, у раз ли чи тим је зи ци ма је био раз ли чит. Са ма кон струк ци ја да тив 
+ ин фи ни тив ко ја се ту ма чи као струк ту ра дво стру ког па де жа (79), раз ви ја се из 
адвер би јал не кон струк ци је у ко јој су дви је име ни це у апо зи тив ном од но су (83), 
при че му би се мо гао прет по ста ви ти сље де ћи ти по ло шки раз вој: мар ки ра ње управ не 
ри је чи, по том дво стру ко мар ки ра ње (апо зи тив ним сла га њем) те мар ки ра ње за ви-
сне ри је чи (85). Про цес но вог син так сич ког устро ја ва ња и гу бље ње ове кон струк-
ци је као по сље ди ца ства ра ња ре че ни це у ко јој цен трал но мје сто за у зи ма пре ди кат 
и гдје ре че нич ни ди је ло ви гу бе са мо стал ност (87), у ин до е вроп ским је зи ци ма је, 
ка ко ау тор при мје ри ма илу стру је, те као раз ли чи то. Нај ста ри ји спо ме ни ци са ју га 
и ис то ка сло вен ског је зич ког про сто ра по ка зу ју су жа ва ње упо тре бе та у то а гент ног 
на мјер ног ин фи ни ти ва, ко ји се у ста ро сло вен ском је зи ку до сљед но ја вља уз ди рек-
тив не гла го ле (88). „ДИ, син так сич ко сред ство на ста ло у си сте му с ау то но ми јом 
ре че нич них еле ме на та, мо ра ло је би ти укло ње но у тран зи тив ном си сте му, где ре че-
нич ни еле мен ти по ста ју екс по нен ти се ман ти ке пре ди ка та, и од ње га за ви се“ (91). 
Исто ти по ло шко кре та ње ин до е вроп ских је зи ка у је зи ке но ми на тив ног ти па у ко-
јем је син так сич ка тран зи тив ност пре ди ка ту да ла цен трал но мје сто у ре че ни ци, у 
ра ду О кон струк ци ји аку за ти ва с пар ти ци пом (ти по ло шки и ког ни тив ни аспек ти) 
(98‒117) илу стру је кон струк ци ја аку за тив + пар ти цип као фор ма ли зо ва на ка те го-
ри ја еви дент но сти уз гла го ле ви зу ел не и ау ди тив не пер цеп ци је.

Пре ди ка тив ну по се си ју у ра ду Раз вој пре ди ка тив не по се си је у сло вен ским 
је зи ци ма (116–138) Ј. Гр ко вић-Меј џор та ко ђе по сма тра у кон тек сту цен трал не те ме 
књи ге – раз во ја син так сич ке тран зи тив но сти. Ис тра жи ва ње оп штег раз во ја пре-
ди ка тив не по се си је у сло вен ским је зи ци ма по ла зи од пра ин до е вроп ске пре ди ка-
тив не по се си је у ко јој је ка нон ски мо дел пред ста вља ла mi hi est-кон струк ци ја. Ра на 



сло вен ска си ту а ци ја, пред ста вље на гра ђом из ста ро сло вен ског, ста ро ру ског, ста ро-
че шког и ста ро срп ског, илу стру је ти по ло шке про мје не и кре та ње ка је зи ку но ми-
на тив ног ти па, јер се у ве ћи ни сло вен ских је зи ка по сте пе но раз ви ја ла тран зи тив на 
ha beo-струк ту ра (129). Уну тра шње је зич ко кре та ње узро ко ва ло је по ти ски ва ње 
ста рог обра сца и ра ђа ње но вих до ми нант них мо де ла пре ди ка тив не по се си је, при 
че му су, ка ко ау тор на гла ша ва, је зич ки кон так ти ути ца ли на из бор јед ног од по сто-
је ћих ино ва тив них мо де ла. На кон пе ри о да кон ку рен ци је два мо де ла, ста ри обра зац 
се по вла чи „на пе ри фе ри ју да тог ког ни тив ног до ме на, где се ла ко под вр га ва ре а на-
ли зи или за у зи ма мар ги нал но ме сто у си сте му“, а што још јед ном по ка зу је да је 
„син так сич ка про ме на гра ду ал ни про цес те да је по треб но ду го вре ме на да се 
си стем до ве де у склад са но вим је зич ким ти пом“ (133). 

При ка зу ју ћи Исто риј ску лин гви сти ку, за и ста је те шко од лу чи ти ко јем ра ду 
из књи ге да ти пр вен ство. За ср би сти ку, као и за упо ред ну гра ма ти ку сло вен ских 
је зи ка у цје ли ни, Раз вој фу ту ра у ста ро срп ском је зи ку (139–170) је незаобилазнa 
и ве о ма драгоцјенa сту ди ја у ко јој је проф. Ја сми на Гр ко вић-Меј џор сту ди о зно 
ела бо ри ра ла на ста нак фу ту ра ко ји се „као ког ни тив но сло же ни ји од пре зен та и 
пре те ри тал них вре ме на, раз ви ја по след њи, на кон пра ин до е вроп ске епо хе“ (143) и 
чи ји је раз вој у ста ро срп ском је зи ку XI I–XV ви је ка пра ћен на кор пу су тек сто ва 
раз ли чи те те ма ти ке и дијалекaт ске ба зе. Кон струк ци је за ис ка зи ва ње бу ду ћег вре-
ме на пре зен то ва не су по ви је ко ви ма и про ве ни јен ци ји (ис точ не, за пад не и ду бро-
вач ке кан це ла ри је). По чев ши од пер фек тив ног пре зен та као основ ног сред ства за 
ис ка зи ва ње бу дућ но сти у ста ро сло вен ском, а ко ји се у ста ро срп ској гра ђи уоп ште 
не по ја вљу је, ана ли зи ра не су сље де ће кон струк ци је ко је у ма њој или ве ћој мје ри 
по твр ђу је ста ро срп ски: htyti + ин фи ни тив, na;eti, ou;eti + ин фи ни тив, Eti + ин-
фи ни тив, imyti /ima ti + ин фи ни тив, bo u demq + -l пар ти цип, bo u demq+ ин фи ни тив. 
За вр шни дио ра да са др жи ви ше за кљу ча ка, из ме ђу оста лих и тај да су се на кон 
гра ма ти ка ли за ци је ћу-фу ту ра ра ђа ли но ви по тен ци ја ли за фу тур: ima ti, bo u demq + 
ин фи ни тив, чи ји су ино ва ци о ни та ла си сти за ли из ча кав ских кра је ва, што је омо-
гу ћио раз вој хи по так се: „фу тур ско зна че ње раз ви ја се у од ре ђе ним ти по ви ма за ви-
сних ре че ни ца, чи ју фу тур ску ин тер пре та ци ју ин ду ку је се ман ти ка гла го ла глав не 
ре че ни це“. Ши ре ње да тих ино ва ци ја спре ча ва гра ма ти ка ли зо ва ни ћу-фу тур, што 
још јед ном илу стру је на ко ји на чин „ино ва ци о ни та ла си ства ра ју ди ја ле кат ске 
кон ти ну у ме, те ка ко се ови та ла си ме ђу соб но до ди ру ју про жи ма ју и огра ни ча ва ју“ 
(139).

Ре струк ту ри ра ње син так сич ких обра за ца иза зва но ду бин ском је зич ком про-
мје ном, као из ра зи то гра ду а лан про цес, уо че но је и код им пер со нал них кон струк-
ци ја у ра ду Обра зац срп ског „бо ли ме гла ва“ као син так сич ки ар ха и зам (171‒193). 
До во де ћи у ве зу тер ми но ло шки си стем ста ри је ли та ра ту ре ве зан за не но ми на тив не 
об ли ке ко ји ма се ис ка зу ју но си о ци ста ња са пој мов ни ком са вре ме не лин гви сти ке, 
Ј. Гр ко вић-Меј џор им пер со нал не кон струк ци је тре ти ра као син так сич ки ар ха и зам 
и, у огле да лу син так сич ке тран зи тив но сти, по ка зу је да им пер со нал ни обра сци као 
син так сич ки ар ха и зми пред ста вља ју „оста так до но ми на тив не, ак тив не ти по ло ги је 
ра ног пра ин до е вроп ског пра је зи ка у ко јем тран зи тив ност као се ман тич ка до ми нан-
та ни је по сто ја ла“ (176). На при мје ру ви ше ин до е вроп ских је зи ка по ка зан је ток 
про це са фор мал не тран зи ти ви за ци је струк ту ра ти па лат. me pu det, док при мје ри-
ма сло вен ских је зи ка и њи хо вог исто риј ског раз во ја, Ј. Гр ко вић-Меј џор по ка зу је 
ка ко кон струк ци ја ти па срп. бо ли ме гла ва до жи вља ва да ље тран сфор ма ци је (183). 
„Ни зом гра ду ел них про ме на, у са деј ству мор фо ло шких, се ман тич ких и син так сич-
ких фак то ра, уз не из бе жну уло гу ана ло ги је и екс тен зи је, овај син так сич ки ар ха и-
зам био је да ља мо ти ва ци ја за спе ци фи чан тип кон струк ци ја у са вре ме ном срп ском 
је зи ку (187–188).
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При лог про у ча ва њу ком па ра ти ва Ј. Гр ко вић-Меј џор да ла је ра дом О пра ин
до е вроп ском ком па ра ти ву у све тлу је зич ке ти по ло ги је (194–205). У ра ду се на кон 
пре зен то ва ња до са да шњих ис тра жи ва ња ре ле вант них ин до е вро пе и ста по ла зи од 
прет по став ке да су афик си, па и афикс за гра ђе ње ком па ра ти ва, у пра ин до е вроп ском 
је зи ку по ри је клом пу но знач не ри је чи при че му „аглу ти на ци ји прет хо ди изо ла тив
на је зич ка фа за“ са син так сич ким ис ка зи ва њем ре ла тив не ком па ра ци је (197). Раз-
вој пра ин до е вроп ске ком па ра ци је при ка зан је пре ко три пред ло же не ти по ло шке 
фа зе: а) изо ла тив на, б) аглу ти на тив на и в) флек тив на, ко је, по ми шље њу ау то ра, 
тре ба схва ти ти као „сли ку кон ти ну у ма“ а не као ап со лут ни је зич ки тип (200). 

Рад О до при но су је зич ке ти по ло ги је ети мо ло шким ис тра жи ва њи ма (206–218) 
ка рак те ри шу два при сту па: пр ви је хо ли стич ки ти по ло шки при ступ, по при ро ди 
ин те гра ти ван, по ко јем су је зич ки ни вои ме ђу соб но за ви сни (207), и дру ги, те о риј-
ски оквир гло то ге не зе и те о ри је гра ма ти ка ли за ци је ко ји та ко ђе, да би дао ва ља не 
ре зул та те, по ми шље њу ау то ра, мо ра би ти хо ли стич ки ори јен ти сан. По себ на па жња 
је по све ће на прет по ста вље ној ге не зи афик са и тзв. де тер ми на ти ва из ау то се ман тич-
них ри је чи, уз прет по став ку да при мје на је зич ке ти по ло ги је у мно гим слу ча је ви-
ма мо же до при ни је ти при хва тљи во сти од ре ђе не ети мо ло ги је од но сно при хва та њу 
јед не од по ну ђе них ети мо ло ги ја. Пред ло же ни ти по ло шки при ступ ети мо ло шким 
ис тра жи ва њи ма мо гао би, ка ко Ј. Гр ко вић-Меј џор сма тра, ре кон струк ци ју по мје-
ри ти ду бље у про шлост (213). При мје ри из ло же ни у ра ду су илу стра ци ја мо гу ће 
са рад ње дви је ди сци пли не – фи ло ло ги је и лин гви сти ке чи ји се „спој у исто риј ским 
ис тра жи ва њи ма увек по ка зао пло до твор ним“ (215). 

Као што ра до ве из син так се отва ра рад у ко ме се раз вој тран зи тив но сти по-
сма тра из ког ни тив не пер спек ти ве, та ко и ра до ве по све ће не се ман тич ким те ма ма, 
проф. Ја сми на Гр ко вић-Меј џор от по чи ње ког ни тив ним при сту пом оп што сти ма 
се ман тич ког раз во ја. На кон пре гле да до са да шњих ис тра жи ва ња на по љу ког ни тив-
них осно ва и пу те ва се ман тич ких про мје на од мла до гра ма ти ча ра до да нас, у ра ду 
Ког ни тив не осно ве се ман тич ке про ме не (219–245) тра га се за утвр ђи ва њем за ко-
ни то сти се ман тич ких про мје на ба зи ра них на раз ли чи тим уну тар је зич ким и ван-
је зич ким фак то ри ма. Ј. Гр ко вић-Меј џор као нај ва жни је про це се у раз во ју зна че ња 
из два ја: ме та фо ри за ци ју, кла си фи ка ци ју и прин цип ра ста (225) ко је кроз са вре ме-
не се ман тич ке те о ри је де таљ но обра зла же, по себ но се за др жа ва ју ћи на прин ци пу 
ра ста ко ји се ма ни фе сту је на ви ше на чи на, као про цес „од по себ ног ка оп штем“ 
(229), те на раз во ју ап стракт них из кон крет них зна че ња (230). За да так исто риј ске 
се ман ти ке по ми шље њу ау то ра је, из ме ђу оста лог, „от кри ва ње ба зич них пој мо ва 
по мо ћу ко јих се об ли ко вао чо ве ков кон цеп ту ал ни свет, оних ко ји се исто риј ски не 
да ју све сти на дру ге“ (233). Ј. Гр ко вић-Меј џор уво ди по јам ког ни тив них при ми ти ва 
по мо ћу ко јих се об ја шња ва ју „пој мо ви из сфе ре ба зич ног фи зич ког ис ку ства ко ји 
ме та фо рич ким тран сфе ром гра де сло же ни је кон цеп те“ (233). Нај про дук тив ни ји и 
нај ра спро стра ње ни ји оп шти кон цеп ту ал ни обра сци ко ји су уни вер зал ни нај ду бље 
су утка ни у ког ни тив ни апа рат Ho mo sa pi en sa (234) што је илу стро ва но раз ли чи тим 
лек се ма ма из ин до е вроп ских је зи ка ко је се че сто ја вља ју кроз ан то ни миј ске па ро-
ве. Ког ни тив ним при ми ти ви ма, на ко ји ма се по сред ством асо ци ја ци ја гра де ми-
кро си сте ми од ког ни тив но јед но став ни јег ка ког ни тив но сло же ни јем, по све ћен је 
и рад ‘Прав’ и ‘крив’ као ког ни тив ни при ми ти ви (246–266), у ко јем је на при мје ри ма 
сло вен ских, али и дру гих ин до е вроп ских је зи ка, по ка за но ка ко се уни вер зал на 
ис ку ства пре ла ма ју кроз при зму кул тур ног мо де ла кон крет не је зич ке за јед ни це.

Се ман тич ки раз вој зна че ња пра сло вен ске лек си ке пре ло мље не кроз хри шћан-
ску се ман тич ку пе р спек ти ву илу стру је лек сич ко-се ман тич ка гру па -gryh-. У ра ду 
При лог исто ри ји лек сич косе ман тич ке гру пе -gryh- (267–291) по ка за но је да је пра-
сло вен ско *grěхъ ‘гре шка’ у ста ро сло вен ском је зи ку се ман тич ком тран спо зи ци јом 
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по став ши бо го слов ски тер мин са зна че њем ‘од сту па ње од си сте ма пра ви ла, Бо жи јег 
за ко на (= грех)’, кроз срп ско сло вен ски је зик за др жа ло оба зна че ња – пра сло вен ско 
у ста ро срп ском и ста ро сло вен ско у срп ско сло вен ском је зи ку, ма да је, ка ко се при мје-
ри ма пот кр пљу је, због хо мо ге не ди гло си је до ла зи ло и до њи хо вих ме ђу у ти ца ја.

Ког ни тив ни при ми ти ви су пред мет раз ми шља ња у ве о ма за ни мљи вом ра ду 
По јам здра вља у ин до е вроп ским је зи ци ма (292–313), пр вот но при ступ ном пре да-
ва њу по во дом из бо ра за до пи сног чла на СА НУ проф. Ја сми не Гр ко вић-Меј џор. 
Про фи ли сан ког ни тив но-ти по ло шки кроз пој мов не ме та фо ре здра вља: це лост > 
‘здра вље’, жи вот на си ла > ‘здра вље’, чвр сти на > ‘здра вље’, и пој мов не ме та фо ре 
бо ле сти: од су ство це ло сти > ‘бо лест’, од су ство жи вот не си ле > ‘бо лест’ и од су ство 
чвр сти не > ‘бо лест’, по ка за но је да се у ин до е вроп ској кул ту ри хи ља да ма го ди на 
здра вље кон цеп ту а ли зу је, са свим не за ви сно, на исти на чин. 

Ис тра жи ва ње пра сло вен ских фор му ла за кли ња ња у ра ду О пра сло вен ским 
фор му ла ма за кли ња ња (314–339) Ј. Гр ко вић-Меј џор из вр ши ла је на бо га том кор-
пу су ста ро срп ских по ве ља пи са них вер на ку ла ром, по ре де ћи их са ста ро ру ским. 
Ре кон струк ци ја пра сло вен ских фор му ла ич них струк ту ра за кле тве, ко ја по ти че из 
па ган ских вре ме на и ко ја је „би ла од ви тал не ва жно сти у ин до е вроп ским дру штви ма“ 
(317), адап ти ра на је у хри шћан ству; ста ри обра сци су се чу ва ли и утки ва ли у но ви 
кул тур ни мо дел хри шћан ства (320). „Пра сло вен ске фор му ле за кли ња ња, та ко ду-
бо ко уко ре ње не у кон цеп ту ал ни апа рат да су пре жи ве ле про ме ну кул тур ног ко да, 
по ста ју ћи са став ни део хри шћан ске за кле тве, вре ме ном су се ку ла ри зо ва не и све де-
не на фра зе о ло шке је ди ни це ко је по сто је и да нас са истим лек сич ким кон сти ту ен-
ти ма као у сред њо ве ков ним по ве ља ма: др жа ти реч, обе ћа ње, ве ру“ (332). Ста ро срп-
ске по ве ље су пред мет раз ма тра ња у ра ду Фор му ле с при де вом cylq у ста ро срп ским 
по ве ља ма (340–349), ко ји по ка зу је да ар ха ич не фор му ле на ста вља ју да жи ве у је зи-
ку зва нич них до ку ме на та хри ћан ских вла да ра, по себ но у по ве ља ма с те ри то ри је 
Бо сне и Ху ма ко је су, би ва ју ћи из ло же не ма њем ути ца ју Ви зан ти је, „са чу ва ле ре чи 
тра ди ци о нал не кул ту ре, ко ја је чу ва ла сло вен ско прет хри шћан ско на сле ђе“ (347).

Прет по сљед њи рад по све ћен се ман тич ким пи та њи ма под на сло вом О се ман
ти ци ста ро сло вен ских при де ва do brx и blagx, (350–364) освје тља ва два основ на 
ста ро сло вен ска при дје ва по зи тив не ева лу а ци је: do brx и blagx, ука зу ју ћи на зна чењ-
ске про мје не од го ва ра ју ћих пра сло вен ских лек се ма до ко јих је до ла зи ло у про це-
су из град ње сло вен ске фи ло соф ско-те о ло шке тер ми но ло ги је (350). При дје вом 
‘до бар’ још од ан тич ког вре ме на, по ред фи зич ке ка рак те ри сти ке, ева лу и ра на је и 
етич ка ком по нен та љу ди и њи хо вих по сту па ка, ‘она кав ка кав тре ба да бу де, ко ји 
је са о бра жен са про то ти пом’. Ту ма че ње зна че ња оба при дје ва, из ве де но на осно ву 
гра ђе ста ро сло вен ских спо ме ни ка, упу ћу је на њи хо ву ве о ма бли ску се ман ти ку 
ко ја се ми је ња ла и из гра ђи ва ла сљед стве но смје ни кул тур них обра за ца да те је зич-
ке за јед ни це (355). Кон тек сту ал на ре а ли за ци ја лек се ма do brx и blagx, по ка за ла је да 
до раз два ја ња зна че ња на дви је рав ни ег зи сте ни је, фи зич ке и ду хов не, до ла зи про-
це сом из град ње но вог хри шћан ског пој мов ни ка при че му се blagx све ви ше ве зу је 
за сфе ру са крал ног. 

Се ман тич ка по гла вља књи ге Исто риј ска лин гви сти ка за о кру же на су ра дом 
Гла го ли пер цеп ци је у ста ро сло вен ском је зи ку (365–388), те о риј ски за сно ва ним на 
по став ци прин ци па ра ста у исто риј ској се ман ти ци, по ко јем те мељ у ме та фо ри за-
ци ји чи не пој мо ви из сфе ре еле мен тар ног фи зич ког ис ку ства као кон цеп ту ал ни 
из вор ап стракт ног пој мов ни ка (383). Ана ли за об у хва та ге не рал ну пер цеп ци ју 
(366‒368) ‘опа жа ти, осе ћа ти’ као нај оп шти ји по јам за озна ча ва ње пер цеп ци је, ко ји 
спа да у се ман тич ке при ми ти ве („уни вер зал на зна че ња ко ја се лек си ка ли зу ју у свим 
је зи ци ма све та“), за тим ви зу ел ну пер цеп ци ју: ‘ви де ти’ (vidyti, glA da ti, zqryti) и ау ди-
тив ну: ‘слу ша ти, чу ти’ (slQ[a ti, slo u [a ti, ouslX[a ti, po slo u [a ti). При мје ри гла го ла 



из Ма ри ји ног је ван ђе ља по твр ђу ју да на ве де ни ге не рал ни про цес ме та фо ри за ци је 
ни је од ли ка свих гла го ла пер цеп ци је јер је усло вљен по себ ним се ман тич ким од ли-
ка ма, „пре све га при су ством или од су ством обе леж ја ин тен ци о нал но сти“: slQ[a ti 
+ Ак и slo u [a ti + Ген. Ја сна се ман тич ка ди стинк ци ја по сто ји из ме ђу гла го ла slQ[a ti 
ко ји озна ча ва ис кљу чи во звуч ну пер цеп ци ју, ди рект ну или ин ди рект ну, док slo u [a ti 
уви јек има ме та фо ри зо ва но зна че ње ‘при др жа ва ти се са ве та’ (380).

Књи га ко ју на уч ној јав но сти пред ста вља мо, свје до чи ко ли ки пут мо ра про ћи 
исто ри чар је зи ка да би из нај ду бљих је зич ких ри зни ца от ко пао слој по слој, раз-
от крио пу те ве, узро ке и ме ха ни зме је зич ког раз во ја, рас пли ћу ћи ис пре пле те не 
је зич ке фе но ме не, али не са мо вер ти кал ним сли је дом већ и хо ри зон тал но, хо де ћи 
од јед ног је зи ка до дру гог. При том би ва ју ћи у не пре ста ном ди ја ло гу не са мо са са-
вре ме ним ау то ри ма ре ле вант них ти по ло шких и, нај ши ре схва ће но, ког ни тив но лин-
гви стич ких сту ди ја, већ и са не ри јет ко за бо ра вље ним фи ло ло зи ма про те клих епо ха, 
чи је на сље ђе је у те ме љу са вре ме них лин гви стич ких про ми шља ња. А све у ци љу 
от кри ва ња по чет ка и пра по чет ка ко ји би по мо гао да, из ме ђу оста лог, бо ље ра зу-
ми је мо и са да шњи је зич ки тре ну так. Да је про фе сор ка Ја сми на Гр ко вић-Меј џор и 
овај пут би ла на ни воу ви со ко по ста вље ног за дат ка, књи га са ма свје до чи.

Др Зо ри ца В. Ни ки то вић
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци

Фи ло ло шки фа кул тет
Сту диј ски про грам за срп ски је зик и књи жев ност

Бу ле вар вој во де Пе тра Бо јо ви ћа 1а, 78 000 Ба ња Лу ка
zo ri ca.ni ki to vic @u nibl.rs 
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О ФУНК ЦИ О НАЛ НО СТИЛ СКОЈ РА СЛО ЈЕ НО СТИ  
СРП СКО СЛО ВЕН СКОГ ЈЕ ЗИ КА

(Ма ри на Ку ре ше вић. Хи по так тич ке струк ту ре у Срп ској Алек сан дри ди:  
функ ци о нал но стил ски аспек ти. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014,  

287 стр.)*

Ре пер то ар син так сич ко-се ман тич ких сред ста ва срп ско сло вен ског је зи ка да-
нас је у прин ци пу по знат, по гла ви то ка да је реч о ви шем функ ци о нал ном сти лу, 
но, ка ко ис ти че Ј. Гр ко вић-Меј џор (Ја сми нагрковић-Мејџор. Је зик срп ске сред њо ве-
ков не пи сме но сти: до стиг ну ћа и за да ци. Ше зде сет го ди на Ин сти ту та за срп ски 
је зик. Збор ник ра до ва I. Бе о град: СА НУ, 2007, 256), пре ци зно де фи ни са ње функ цио-
нал них сти ло ва тек пред сто ји: 

„Ова вр ста ис пи ти ва ња под ра зу ме ва да се нај пре опи ше ин вен тар мо гућ но сти 
сва ког функ ци о нал ног сти ла по на о соб, те да се по том за сва ки од њих ста ти стич-
ки, про цен ту ал но утвр ди од нос ре а ли за ци је кон ку рент них сред ста ва, пре све га у 

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског 
је зич ког про сто ра (178020), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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до ме ну књи шког ре ги стра и ње му кон ку рент них нор ма тив них мо гућ но сти ко је су 
по сто ја ле и у ста ро срп ском, али и у окви ру кон ку рент них, књи шких син так сич-
ко-се ман тич ких и лек сич ких цр та, ко је би мо гле би ти од ли ка по је ди них функ цио-
нал них сти ло ва у окви ру ви шег сти ла.“ (грковић-Мејџор 2007: 257).

Књи га Ма ри не Ку ре ше вић Хи по так тич ке струк ту ре у Срп ској Алек сан дри ди: 
функ ци о нал но стил ски аспек ти (да ље у ра ду: Хи по так тич ке струк ту ре) пред ста-
вља вре дан при лог по зна ва њу ове про бле ма ти ке. Ра ди се, на и ме, о пр вој мо но граф-
ској сту ди ји ко ја се ба ви а на ли зом син так сич ко -се ман тич ког до ме на срп ско сло вен-
ског је зи ка у све тлу ње го ве функ ци о нал не ра сло је но сти. Пред мет ис тра жи ва ња 
је су пар ти цип ске и ин фи ни тив не кон струк ци је и за ви сно сло же не ре че ни це, упра-
во они син так сич ки сег мен ти у ко ји ма су се очи то ва ле зна чај не раз ли ке из ме ђу 
ста ро срп ског и срп ско сло вен ског је зи ка, од но сно из ме ђу ви шег и ни жег сти ла 
срп ско сло вен ског је зи ка.

Из ла га ње је ор га ни зо ва но кроз че ти ри по гла вља: I. Увод (9−25), II. НО МИ-
НАЛ НА СРЕД СТВА (27−91), III. ЗА ВИ СНО СЛО ЖЕ НЕ РЕ ЧЕ НИ ЦЕ (93−261), IV. 
ЗА КЉУ ЧАК (262−268). Увод ном по гла вљу прет хо ди Реч ау то ра (7−8), а на кон 
за кључ ног по гла вља сле де Са же так (269−270), Sum mary (271−272), Из вор (273), те 
Ци ти ра на ли те ра ту ра (273−281).

У пр вој це ли ни до би ја мо нео п ход на оба ве ште ња о кор пу су, пред ме ту, ци ље-
ви ма и те о риј ско-ме то до ло шким окви ри ма ис тра жи ва ња.

За кор пус ис тра жи ва ња ода бра на је Срп ска Алек сан дри да, на ра тив но про зно 
де ло о Алек сан дру Ве ли ком ко је је по ни кав ши на осно ва ма по зно ви зан тиј ске об ра де 
Псе у до ка ли сте но ве Алек сан дри де ко нач ну ре дак ци ју до би ло у ју го за пад ном де лу 
што кав ског го вор ног под руч ја кра јем 13. ве ка. Пи са но је срп ско сло вен ским је зи ком 
ни жег сти ла. Ис пи ти ва ње хи по так тич ких струк ту ра спро ве де но је на Ака де ми ји-
ном кри тич ком из да њу тек ста чи ју осно ву чи ни пре пис из 16. ве ка при зрен ско-ти-
моч ке про ве ни јен ци је, ко ји је, ка ко је уста но вље но, вр ло бли зак основ ној ре дак ци ји 
тек ста. Има ју ли се у ви ду ра ни јим ис тра жи ва њи ма утвр ђе на вер на ку лар на је зич-
ка обе леж ја спи са, те фак то ри ко ји су ути ца ли на њи хо ву по ја ву − жа нр, са др жи на 
и на ме на тек ста, ли те рар на шко ла у ко јој је по ни као и тип дис кур са ко јем при па да 
– Срп ска Алек сан дри да, пре ма ау тор ки ним ре чи ма, пред ста вља дра го цен из вор 
ин фор ма ци ја о ни жем функ ци о нал ном сти лу срп ско сло вен ског је зи ка, али и ва жан, 
ма да се кун да ран, из вор ин фор ма ци ја о ста ро срп ском жи вом је зи ку то га до ба или 
вре ме на ко је му је прет хо ди ло.

Основ ни циљ ис тра жи ва ња је сте утвр ђи ва ње син так сич ких обе леж ја ни жег 
сти ла срп ско сло вен ског је зи ка у да том де лу.

По ла зе ћи од схва та ња да се функ ци о нал но стил ска ра сло је ност не ког је зи ка на 
ни воу син так се нај пре ис по ља ва кроз из бор и упо тре бу кон ку рент них сред ста ва,2 
ау тор ка је за не по сре дан пред мет ана ли зе ода бра ла хи по так тич ке струк ту ре но ми-
нал ног и ве р бал ног ка рак те ра ис ти чу ћи да су упра во уну тар овог до ме на је зи ка 
мно га је зич ка сред ста ва кон ку рент на, тј. пред ста вља ју спо ља шње екс по нен те исте 
ду бин ске струк ту ре. Сход но то ме, у сре ди шту ис тра жи ва ња на шле су се за ви сно-
сло же не ре че ни це, ко ји ма се да је пред ност у вер на ку лар ним тек сто ви ма, и њи ма 
кон ку рент не па р ти цип ске и ин фи ни тив не кон струк ци је, ко је се сма тра ју од ли ком 
тек сто ва пи са них књи жев ним је зи ком. При том је ве ли ка па жња по све ће на утвр-
ђи ва њу и раз ма тра њу њи хо вог фре квен циј ског од но са с ци љем да се пре ци зни је 
ука же на стил ко јим је де ло пи са но, те да се бо ље осве тли ко ји слој син так сич ке 

2 О то ме в. Mi lo radraDovanović. So ci o lin gvi sti ka. Srem ski Kar lov ci − No vi Sad: Iz da vač ka 
knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, 2003: 166.
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струк ту ре пре о вла да ва: књи шки (син так сич ки кал ко ви и нео ло ги зми) или ве р на-
ку лар ни (пра сло вен ске и ди ја ле кат ске цр те).

За да ти ци ље ви ис тра жи ва ња на мет ну ли су и ком па ра тив но-ти по ло шки при-
ступ у ана ли зи гра ђе уз узи ма ње у об зир ре зул та та уну тар је зич ке ре кон струк ци је 
и ста ња у аре ал но бли ским је зи ци ма. При раз гра ни ча ва њу гре ци за ма од цр та ко је 
пред ста вља ју пра сло вен ско на сле ђе во ди ло се ра чу на о то ме да ли је од ре ђе но сред-
ство по твр ђе но у дру гим ин до е вроп ским је зи ци ма, да ли то сред ство има си стем-
ски ка рак тер у ста ро сло вен ском је зи ку, те да ли су исте или слич не струк ту ре 
по твр ђе не у ста рим сло вен ским је зи ци ма. Ис пи ти ва ње ве р на ку лар них цр та у гра-
ђи под ра зу ме ва ло је освр те на ста ро срп ски је зик, али и ко ри шће ње на ла за до ко јих 
се до шло ис тра жи ва њем син так се са вре ме них ди ја ле ка та и раз го вор ног је зи ка.

Ана ли за но ми нал них и вер бал них хи по так тич ких струк ту ра уте ме ље на је 
на схва та њу да је њи хов кон ку рент ни од нос ре зул тат је зич ке ево лу ци је то ком ко је 
су но ми нал на сред ства као од ли ка ста ри јег ти па је зи ка по сте пе но за ме њи ва на вер-
бал ним струк ту ра ма, ти по ло шки мла ђим сред ством, при че му су но ми нал на сред-
ства уну тар са крал не сфе ре очу ва на као од ли ка уз ви ше ног је зич ко стил ског из ра за, 
док су уну тар про фа не сфе ре мо гла пред ста вља ти функ ци о нал но стил ску од ли ку 
не ког жан ра. Из то га про из и ла зи и ау тор ки но са гле да ва ње од ли ка срп ско сло вен-
ског је зи ка ни жег сти ла са два аспек та: лин гви стич ког и со ци о лин гви стич ког. 
Со ци о лин гви стич ка ди мен зи ја под ра зу ме ва ла је во ђе ње ра чу на о ре ла ци ји текст 
~ адре сат. Има ју ћи ре че но у ви ду, мо же мо за кљу чи ти да ову сту ди ју од ли ку је ин тер-
ди сци пли нар ни при ступ, ко ји у Но во сад ској шко ли ди ја хро ниј ске лин гви сти ке 
до би ја све ве ћу ва жност.

Дру га и тре ћа це ли на пред ста вља ју цен трал не де ло ве сту ди је у ко ји ма се 
ана ли зи ра ју син так сич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке хи по так тич ких струк ту ра 
но ми нал ног и вер бал ног ка рак те ра уз кван ти та тив ну об ра ду, раз ма тра од нос кон-
ку рент них сред ста ва и из два ја ју књи шке, оп ште сло вен ске и ди ја ле кат ске, од но сно 
раз го вор не, цр те. Ана ли зи ра не ка те го ри је илу стро ва не су оби љем при ме ра; ка да 
су у пи та њу за ви сно сло же не ре че ни це, на во де се све по твр де ка ко би, ис ти че ау тор-
ка, из не се на гра ђа мо гла по слу жи ти као кор пус у не ким бу ду ћим ис тра жи ва њи ма 
по ја ва у ве зи са хи по так тич ким струк ту ра ма. Та ко се, на при мер, мо гу ис тра жи-
ва ти се ман тич ке ка рак те ри сти ке ре ла тив них ре че ни ца, евен ту ал не син так сич ке 
раз ли ке из ме ђу ре стрик тив них и апо зи тив них ре ла тив них ре че ни ца, евен ту ал на 
ве за из ме ђу екс тра по зи ци је и не ре стрик тив не де тер ми на ци је итд.

Дру га це ли на по све ће на је тзв. но ми нал ним сред стви ма за ис ка зи ва ње хи по-
так се − пар ти ци пи ма и ин фи ни ти ву. Ау тор ка је у ана ли зу укљу чи ла са мо ак тив не 
пар ти ци пе сма тра ју ћи да је ди но они сту па ју у од нос кон ку рен ци је са за ви сним 
ре че ни ца ма. На осно ву син так сич ких кри те ри ју ма из дво је ни су (1) пар ти ци пи у 
свој ству имен ских ре чи – суп стан ти ви зи ра ни и де тер ми на тив ни (тј. атри бут ски), 
(2) пар ти ци пи нео д ре ђе ног ви да у та у то су бје кат ским кон струк ци ја ма – у функ ци-
ји ге рун да и у функ ци ји са мо стал ног пре ди ка та, (3) пар ти ци пи нео д ре ђе ног ви да 
у хе те ро су бје кат ским кон струк ци ја ма – уну тар кон струк ци је ап со лут ни да тив и 
уну тар кон струк ци је са аку за ти вом, те (4) пар ти ци пи као са став ни део пре ди ка та, 
тј. пре ди ка тив ни пар ти ци пи.

Са гле да ва ју ћи фре квен циј ски од нос из ме ђу књи жев них нео ло ги за ма (пар ти-
цип у свој ству имен ских ре чи, ап со лут ни да тив), цр та ко је пред ста вља ју пра сло вен-
ско на сле ђе (пре ди ка тив ни и са мо стал ни пре ди ка тив ни пар ти цип, пар ти цип уну тар 
кон струк ци је са аку за ти вом у уло зи до пу не гла го ла из кла се ver ba per ci pi en di и 
ver ba pu tan di) и цр та ко је пред ста вља ју осо бе ност жан ра (пар ти цип у та у то су бје кат-
ским кон струк ци ја ма у функ ци ји ге рун да) и раз ма тра ју ћи фор мал но-функ цио нал не 
спе ци фич но сти у ис пи ти ва ном до ме ну, ау тор ка до ла зи до за кључ ка да се функ ци о-
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нал но стил ска осо бе ност је зи ка Срп ске Алек сан дри де у сфе ри пар ти цип ских кон струк-
ци ја очи ту је у по ви ше ној фре квен ци ји оних ти по ва пар ти ци па ко ји има ју осло нац 
у жи вом го во ру или фол клор ним обра сци ма, док се у књи шким упо тре ба ма пар ти-
ци па за па жа ју огре ше ња о нор му функ ци о нал ног или фор мал ног ка рак те ра (нпр. 
пар ти цип у но ми на ти ву у окви ру кон струк ци је ап со лут ни да тив).

У сфе ри ин фи ни тив них кон струк ци ја из дво је ни су: (1) ин фи ни тив у окви ру 
сло же ног фу ту ра, (2) ин фи ни тив у функ ци ји су бјек та − уну тар мо дал них и не мо-
дал них им пер со нал них струк ту ра, (3) ин фи ни тив у функ ци ји пре ди ка та, (4) ин фи-
ни тив у функ ци ји до пу не гла го ла − фа зних, мо дал них, во лун та тив них, ка у за тив них 
гла го ла, гла го ла мен тал них ма ни фе ста ци ја, ко му ни ка тив них гла го ла, те гла го ла 
пер цеп ци је, (5) ин фи ни тив у функ ци ји до пу не име ни ца и при де ва, (6) ин фи ни тив 
у функ ци ји адвер би јал не од ред бе − уз ин тран зи тив не гла го ле кре та ња, уз гла го ле 
кре та ња ка у за тив ног ти па, уз гла го ле чи ја је рад ња сра чу на та на по сти за ње не ког 
ци ља, те (7) ин фи ни тив у но ми нал ној функ ци ји (из у зет на по ја ва). 

По ред цр та пра сло вен ског ка рак те ра (ин фи ни тив у са ста ву сло же ног фу ту ра, 
ин фи ни тив у функ ци ји су бјек та [у глав ни ни случајева], ин фи ни тив у функ ци ји 
до пу не име ни ца и при де ва, ин фи ни тив у функ ци ји до пу не, од но сно од ред бе уз 
гла го ле раз ли чи тих се ман тич ких кла са, не за ви сни ин фи ни тив у функ ци ји им пе-
ра ти ва) и цр та ко је се мо гу ту ма чи ти као књи жев ни нео ло ги зми (ин фи ни тив pro 
im pe ra ti vo уз ко му ни ка тив не гла го ле, кон струк ци је аку за тив / но ми на тив / да тив 
+ ин фи ни тив гла го ла bQti  уз ко му ни ка тив не и ког ни тив не гла го ле, ин фи ни тив с 
пред ло гом o, те кон струк ци је ]ko / Eli ko + да тив + ин фи ни тив у ре зул та тив ном зна-
че њу), ау тор ка у ис пи ти ва ном до ме ну за па жа и цр те ко је би се мо гле схва ти ти као 
ре зул тат ути ца ја ју го за пад не, од но сно ју го и сточ не што кав ске го вор не ба зе. Ути цај 
го вор не ба зе ко ја је би ла у кон так ту са бал кан ском је зич ком сре ди ном ау тор ка 
ви ди у по ра сту фре квен ци је упо тре бе гла го ла hotyti за гра ђе ње сло же ног фу ту ра, 
као и у упо тре би кон струкције hotyti (у им пер фек ту) + ин фи ни тив за из ра жа ва ње 
хи по те тич ких зна че ња, док уплив ро ман ског суп стра та при сут ног у ју го за пад ној 
го вор ној ба зи, пре ма ње ном ми шље њу, тре ба тра жи ти у ода би ру ко пу ле у об ли ку 
ин фи ни ти ва (а не у об ли ку пар ти ци па) уну тар кон струк ци је аку за тив + ин фи ни тив 
уз ко му ни ка тив не и ког ни ти ве гла го ле и, у јед ној по твр ди, уз гла гол пер цеп ци је 
zryti. Ау тор ка за кљу чу је да у сфе ри ин фи ни тив них кон струк ци ја функ ци о нал но-
стил ску осо бе ност Срп ске Алек сан дри де пред ста вља од су ство кал ко ва свој стве них 
ви шем сти лу срп ско сло вен ског је зи ка уз исто вре ме но при су ство син так сич ких 
мо де ла по сто је ћих у вер на ку лар ној ба зи.

У тре ћој це ли ни се об ра ђу ју хи по так тич ке струк ту ре вер бал ног ка рак те ра, 
тј. за ви сно сло же не ре че ни це, и раз ма тра од нос кон ку рент них сред ста ва. Ис тра жи-
ва њем су об у хва ће не и па ра так тич ки устро је не струк ту ре ко је се на се ман тич ком 
пла ну тре ти ра ју као за ви сно сло же не ре че ни це. Из дво је не су, пре ма ау тор ки ној кла-
си фи ка ци ји, (1) ре ла тив не ре че ни це – адјек тив не и суп стан тив не, (2) ре че ни це за 
ис ка зи ва ње ме ста – пра ве адвер би јал не ме сне ре че ни це и пре ла зни тип из ме ђу ре-
ла тив них и адвер би јал них ме сних ре че ни ца, (3) ре че ни це за ис ка зи ва ње вре ме на – 
вре мен ске иден ти фи ка ци је и вре мен ске кван ти фи ка ци је, (4) ре че ни це за ис ка зи ва ње 
на чи на и ме ре − по ред бе не и по сле дич не ре че ни це, (5) на мер не (фи нал не) ре че ни це 
– уз ин тран зи тив не гла го ле кре та ња, уз гла го ле кре та ња ка у за тив ног ти па, уз оста-
ле гла го ле сра чу на те на по сти за ње не ког ци ља, (6) узроч не ре че ни це − са ен кли ти-
ком bo, са ве зни ком po nE/e, са оста лим ве зни ци ма, (7) услов не ре че ни це – евен ту ал-
но ре ал не, ире ал не и сво је вр сне умет ну те услов не ре че ни це, (8) до пу сне ре че ни це, 
те (9) до пун ске ре че ни це – уз гла го ле и уз без лич не из ра зе, име ни це и при де ве.

При ли ком ана ли зе хи по так тич ких ре че нич них струк ту ра утвр ђу ју се и мор-
фо син так сич ка обе леж ја за ви сне пре ди ка ци је (но ми нал ни / вер бал ни ка рак тер, 
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гла гол ски об ли ци ко ји ма је за ви сна пре ди ка ци ја уоб ли че на). Опис сва ког ти па за-
ви сно сло же не ре че ни це пра ћен је по пи сом ње них но ми нал них кон ку ре на та и раз-
ма тра њем њи хо вог од но са.

Ана ли за гра ђе је по ка за ла да се у сфе ри за ви сно сло же них ре че ни ца у ве ћи ни 
слу ча је ва упо тре бља ва ју ве знич ка сред ства књи шког ка рак те ра, ко ја пред ста вља ју 
ста ро сло вен ско на сле ђе у ко јем је њи хо ва упо тре ба сти ли зо ва на пре ма грч ким обра-
сци ма. Устро ја ва ње за ви сно сло же них ре че ни ца, пак, пре ма ау тор ки ном ми шље њу, 
оства ру је се под ути ца јем ве р на ку лар них ре че нич них обра за ца. Го вор не ре че нич не 
мо де ле ау тор ка ви ди у упо тре би ко ре ла ти ва (у ре ла тив ној ре че ни ци суп стан тив ног 
ти па, у вре мен ској, на чин ској, ме сној и услов ној ре че ни ци), у че стој екс тра по ни ра-
но сти за ви сно сло же не ре че ни це од свог ан те це ден та, у очу ва но сти па ра так тич ких 
син так сич ких ве за ме ђу су сед ним пре ди ка ци ја ма у по је ди ним ти по ви ма за ви сно сло-
же них ре че ни ца (оним уве де ним пар ти ку ла ма bo, da и ]ko), те у очу ва но сти јук ста по-
ни ра них струк ту ра две ју су сед них ре че ни ца. Уплив го вор не ба зе огле да се и у спо ра-
дич ном про до ру ве зни ка свој стве них ста ро срп ском је зи ку (ка кви су ве зни ци *k-ти па)
ка о и у из бо ру оних књи шких ве зни ка ко ји су адре са ту се ман тич ки тран спа рент ни ји.

Ка да је у пи та њу од нос кон ку рент них сред ста ва, уо ча ва се да ве р бал на сред-
ства до ми ни ра ју над но ми нал ним у сфе ри тем по рал но сти, при че му је ви со ко фре-
квент на упо тре ба ге рун да, ко ја је има ла, сма тра ау тор ка, осло нац и у ве р на ку ла ру, 
а чи ја је упо тре ба би ла усло вље на на ра тив ним ка рак те ром тек ста. Та ко ђе се за па жа 
до бра очу ва ност на мер ног ин фи ни ти ва у та у то су бје кат ским струк ту ра ма уз ин-
тран зи тив не гла го ле кре та ња и у хе те ро су бје кат ским струк ту ра ма уз ка у за тив не 
гла го ле кре та ња, што од го ва ра ста ри јим ево лу тив ним фа за ма ста ро срп ског је зи ка. 
При ме ћу је се и да се до пун ски ин фи ни тив до бро чу ва уз име ни це и при де ве, као и 
уз гла го ле са ко ји ма сту па у та у то а гент не од но се и гла го ле са ко ји ма пре ко за јед-
нич ких де но та та оства ру је ја ку син так сич ку ве зу и гра ди хе те ро су бје кат ске струк-
ту ре, у че му се ви ди очу ва ње ста ри јег оп ште сло вен ског ста ња у је зи ку.

У за вр шној це ли ни ау тор ка су ми ра ре зул та те ис тра жи ва ња и за кљу чу је да 
се на осно ву упо треб них ка рак те ри сти ка но ми нал них сред ста ва, на чи на струк ту-
ри ра ња за ви сно сло же не ре че ни це, као и на осно ву ре а ли за ци је кон ку рент них сред-
ста ва, мо же по твр ди ти да је Срп ска Алек сан дри да пи са на ни жим сти лом срп ско сло-
вен ског је зи ка. Та ква упо тре ба је зи ка, ис ти че ау тор ка, ода ва ла је ути сак сти ли зо ва ног 
на чи на из ра жа ва ња док је исто вре ме но обез бе ђи ва ла ви сок сте пен ра зу мљи во сти, 
што је би ло усло вље но ко му ни ка тив ном функ ци јом тек ста.

На по слет ку, мо же мо кон ста то ва ти да смо до би ли јед ну те мељ ну, по у зда ну 
и ме то до ло шки ег зем плар ну сту ди ју из обла сти срп ско сло вен ске син так се. С об зи ром 
на то да су по је ди ни син так сич ки аспек ти срп ско сло вен ског је зи ка (нпр. упо тре ба 
ко ре ла ти ва у за ви сно сло же ним ре че ни ца ма) пр ви пут ана ли зи ра ни или по дроб но 
ана ли зи ра ни у овој сту ди ји, тек ће ис тра жи ва ња тек сто ва из дру гих ре ги ста ра, 
кул тур них кру го ва и епо ха омо гу ћи ти пре ци зно утвр ђи ва ње њи хо вог ста ту са у 
срп ско сло вен ском је зи ку. У сту ди ји Хи по так тич ке струк ту ре по ста вљен је до бар 
те о риј ско-ме то до ло шки те мељ за та кве ана ли зе, те нам оста је да је на кра ју при-
ка за то пло пре по ру чи мо струч ној јав но сти на да ју ћи се да ће је ин спи ри са ти и 
пру жи ти чврст осло нац у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма овог син так сич ког до ме на 
срп ско сло вен ског је зи ка. 

Др Дан ка Г. Уро ше вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
dan ka.uro se vic.ns@gmail.com
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ДО СТИГ НУ ЋА И ЦИ ЉЕ ВИ СРП СКЕ ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈЕ

(Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја у те о ри ји и прак си.  
Ко лек тив на мо но гра фи ја. Рај на Дра ги ће вић (ур.). Бе о град:  

Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2014)

У из да њу Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду кра јем 2014. го ди не по ја ви ла се 
ко лек тив на мо но гра фи ја Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја у те о ри ји и прак си, под 
уред ни штвом проф. др Рај не Дра ги ће вић. Ова књи га пред ста вља из у зе тан до при-
нос лек си ко граф ским про у ча ва њи ма срп ског је зи ка, да ју ћи пре глед до са да шњих 
до стиг ну ћа на том по љу, као и смер ни це за да љи раз вој ове ди сци пли не. 

Иде ја за на ста нак мо но гра фи је, ка ко је об ја шње но у Увод ним на по ме на ма, 
по те кла је од проф. др Рај не Дра ги ће вић, ко ја на Фи ло ло шком фа кул те ту во ди курс 
Прак тич не лек си ко гра фи је, на ме њен сту ден ти ма ко ји се шко лу ју за лек тор ске, лек-
си ко граф ске и слич не по сло ве. На по зив проф. Дра ги ће вић вр сни срп ски лек си ко-
гра фи одр жа ли су пре да ва ња ње ним сту ден ти ма. По зва ни лек си ко гра фи уче ству ју 
у ра ду на из ра ди Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти (РСА НУ). Њи хов за да так је био да студентимa пред-
ста ве до бре и ло ше стра не овог по сла, да да ју кон крет не при ме ре, да што је ви ше 
мо гу ће при бли же сту ден ти ма њи хо ву бу ду ћу про фе си ју. Као ре зул тат овог ве о ма 
ко ри сног по ду хва та про и за шла је мо но гра фи ја Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја 
у те о ри ји и прак си. У књи зи су, на и ме, са бра ни ра до ви на ста ли на осно ву пре да ва ња 
одр жа них сту ден ти ма. Ипак, ову књи гу не мо же мо јед но став но на зва ти збор ни ком 
ра до ва, бу ду ћи да су по гла вља у њој па жљи во ис пла ни ра на и од лич но укло пље на, 
та ко да сва ко сле де ће по гла вље, тј. рад пред ста вља на до ве зи ва ње на прет ход но. 
Об ја вљи ва њем ове мо но гра фи је, пре да ва ња је да на ест срп ских лек си ко гра фа по-
ста ла су до ступ на не са мо уском кру гу бе о град ских сту де на та, већ и ши рем кру гу 
за ин те ре со ва них чи та ла ца. 

Ка ко Рај на Дра ги ће вић ис ти че, књи га је кон ци пи ра на по угле ду на ве ли ко 
лек си ко граф ско де ло Сид ни ја Лан да уа Реч ни ци. Уме ће и ве шти на лек си ко гра фи је 
(Sid ney I. Lan dau. The Art and Craft of Le xi co graphy, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984). 
Мо но гра фи ја се са сто ји од пет на ест ра до ва ‒ по гла вља, на пи са них од стра не је да-
на ест ау то ра, а чи ји рас по ред пра ти ре до след ета па у из ра ди реч ни ка ‒ од при ку-
пља ња гра ђе, пре ко утвр ђи ва ња од ред ни це, де фи ни са ња зна че ња, до уво ђе ња ра-
чу нар ских тех но ло ги ја у но ви јој лек си ко граф ској прак си. Ве ћи део ра до ва об ја вљен 
је пр ви пут у овој књи зи (де вет ра до ва), док су оста ли тек сто ви ра ни је об ја вље ни, а 
за тим пре ра ђе ни за по тре бе ове књи ге. По да ци о ра ни јим об ја вљи ва њи ма ра до ва 
да ти су на кра ју књи ге. На кра ју сва ког ра да дат је спи сак би бли о граф ских је ди-
ни ца, што ову књи гу чи ни још ко ри сни јом за мла де лек си ко гра фе.

Збор ник је за о кру жен ра до ви ма Рај не Дра ги ће вић ‒ по чи ње ра дом Раз вој прак
тич не и те о риј ске лек си ко гра фи је, а за вр ша ва се ра дом под на зи вом Бу дућ ност 
срп ске лек си ко гра фи је. Из ме ђу ова два по гла вља ни жу се ра до ви по зна тих струч-
ња ка: Ста не Ри стић, Ва се Пав ко ви ћа, Ми ро сла ва Ни ко ли ћа, Ја сне Вла јић По по вић, 
Да рин ке Гор тан Премк, Ми ли це Ра до вић Те шић, Ми ле не Ја кић, Не на да Ива но ви ћа 
и Ми ло ра да Де ши ћа. Овај тим лек си ко гра фа пру жа нам увид у рад на 18 то мо ва 
Реч ни ка СА НУ, ко ји су до са да об ја вље ни, као и у рад на 19. то му истог реч ни ка, 
ко ји се још увек на ла зи у ру ко пи су. За ни мљи во је то да се у не ко ли ко ра до ва да ју 
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при ме ри од ред ни ца упра во из још увек нео бја вље ног то ма. На овај на чин је сту-
ден ти ма, а за тим и чи та о ци ма, пру же на при ли ка да се на нај бо љи на чин упо зна ју 
са ра дом Бе о град ске лек си ко граф ске шко ле. 

Мо но гра фи ја по чи ње, као што је по ме ну то, по гла вљем Раз вој прак тич не и 
те о риј ске лек си ко гра фи је Рај не Дра ги ће вић. Проф. Дра ги ће вић да је пре глед раз во-
ја два ти па лек си ко гра фи је: прак тич не лек си ко гра фи је у свет ским окви ри ма, по чев-
ши од нај ста ри јих ме со по там ских реч ни ка, на ста лих око 2.300. го ди не пре но ве 
ере, пре ко ин диј ских, пер сиј ских и еги пат ских реч ни ка, па све до европ ских реч-
ни ка, чи ја се по ја ва ве зу је за пе ри од раз во ја на ци о нал них је зи ка. Ау тор ка се освр-
ну ла и на раз вој прак тич не лек си ко гра фи је на на шем те ре ну, од пр вих реч ни ка из 
15. ве ка (на ста лих у Хр ват ској), до мо дер них реч ни ка 20. ве ка. Ипак, ви ше па жње 
по све ће но је раз во ју те о риј ске лек си ко гра фи је, ко ја има знат но кра ћу тра ди ци ју 
(го ди ном за чет ка те о риј ске лек си ко гра фи је сма тра се 1940, ка да је об ја вљен рад 
Опыт оп шчей те о рии лек си ко гра фии В. Шчер бе, а за тим и ве о ма зна чај ни ра до ви 
Л. Згу сте). По себ но је ука за но на раз вој те о риј ске лек си ко гра фи је у ан гло сак сон ским 
зе мља ма (Харт ман, Лан дау, Ил сон и др.), у Ру си ји (Оже гов, Шим чук, Апре сјан и 
др.) и у Ср би ји (Пе ши кан, Гриц кат, Гор тан Премк и др.).

На по гла вље о исто риј ском раз во ју лек си ко гра фи је на до ве зу је се рад Ста не 
Ри стић Срп ске лек си ко граф ске ин сти ту ци је. Бе о град ска лек си ко граф ска шко ла. 
У ње му се да је пре глед ра да срп ских лек си ко граф ских ин сти ту ци ја од њи хо вог осни-
ва ња сре ди ном 19. ве ка до да нас. Лек си ко граф ски рад за по чет је у окви ру Дру штва 
срп ске сло ве сно сти, нај у глед ни је ин сти ту ци је тог до ба, а на ста вио се де лат но шћу 
Лек си ко граф ског од се ка Срп ске кра љев ске ака де ми је, ко ји је 1947. пре ра стао у 
Ин сти тут за срп ско хр ват ски је зик, као и ра дом лек си ко гра фа Ма ти це срп ске. Ак це-
нат је ста вљен на рад Бе о град ске лек си ко граф ске шко ле, чи је те ме ље је по ста вио 
А. Бе лић, а чи је су те о риј ско-ме то до ло шке по став ке из ло же не у Упут ству за из
ра ду Реч ни ка СА НУ. Ау тор ка на гла ша ва да се на осно ву де ло ва ња свих по ме ну тих 
ин сти ту ци ја мо же го во ри ти о је дин стве ном лек си ко граф ском про гра му, чи ји је 
нај ва жни ји за да так рад на Реч ни ку СА НУ.

У тре ћем по гла вљу Гра ђа за Реч ник СА НУ Ва са Пав ко вић пи ше о екс церп ци-
ји ре чи за Реч ник СА НУ, ко је се чу ва ју за пи са не на око 10 ми ли о на ли сти ћа. Из во ри 
гра ђе за овај реч ник су број ни дру ги реч ни ци, као што су Реч ник Ма ти це срп ске, 
Рјеч ник ЈА ЗУ, Броз‒Иве ко ви ћев Рјеч ник срп ско хр ват ског је зи ка, Ву ков Рјеч ник и 
број ни дру ги оп шти и струч ни реч ни ци. Осим реч ни ка, гра ђа се екс цер пи ра из 
Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка и из број них ен ци кло пе ди ја (нпр. из Про све ти-
не ен ци кло пе ди је, из ен ци кло пе ди је Ју го сло вен ског лек си ко граф ског за во да итд.), 
а део гра ђе се при ку пља на те ре ну. Ипак, нај ве ћи из во ри гра ђе су де ла срп ских и 
хр ват ских пи са ца по чев ши од Ву ка и До си те ја, па до на ших са вре ме ни ка (упра во 
због то га што је ве ли ки део гра ђе екс цер пи ран из де ла хр ват ских, бо шњач ких и 
цр но гор ских пи са ца, Реч ник је до да нас за др жао име срп ско хр ват ски). На жа лост, 
гра ђа за Реч ник СА НУ се не екс цер пи ра већ два де сет го ди на. До са да је у 18 то-
мо ва Реч ни ка об ра ђе но 200.000 ре чи, а оче ку је се да ће, ка да бу де из дат по след њи 
том, би ти об ра ђе но пре ко по ла ми ли о на ре чи и из ра за, што ће учи ни ти овај реч ник 
нај ве ћим у сла ви стич ком све ту.

Про бле мом ода би ра од ред ни це, тј. ре чи чи је зна че ње се де фи ни ше ба ви се 
Ми ро слав Ни ко лић у по гла вљу Утвр ђи ва ње од ред ни це у срп ској лек си ко гра фи ји. 
Прем да се мо же учи ни ти да је по ста вља ње од ред ни це јед но став но, ау тор је у ра ду 
по ка зао да оно спа да у „нај те же ин те лек ту ал не по сло ве уоп ште“. Пре не го што 
при сту пи де фи ни са њу од ред ни це, пред лек си ко гра фом сто је број на пи та ња по пут 
тог да ли дво чла не на зи ве (ивањ ска ру жа, бе ла ра да, ви лин ко њиц итд.) тре ти ра ти као 
по себ не од ред ни це, или их об ра ди ти као из ра зе и фра зе уз од го ва ра ју ће име ни це 
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и при де ве. На да ље, отва ра ју се и про бле ми од ре ђи ва ња хо мо ни ма и ре чи на ста лих 
кон вер зи јом (нпр. до бро као при лог и као име ни ца). Про блем мо гу пред ста вља ти 
и ре чи ко је су истог об ли ка и зна че ња, али раз ли чи тог гра ма тич ког бро ја или ак-
цен та (ко чи ја : ко чи је), као и ди ја ле кат ске ре чи. Ми ро слав Ни ко лић је по ку шао да 
по ка же ка ко су ови и слич ни про бле ми ре ше ни у Реч ни ку СА НУ, по ре де ћи ова 
ре ше ња са ре ше њи ма у Реч ни ку Ма ти це срп ске.

Алек сан дра Мар ко вић за сту па став да би гра ма тич ки и лек си ко граф ски опис 
тре ба ло по ве за ти, те да би до бар лек си ко граф мо рао би ти упо знат и са гра ма ти ком. 
У по гла вљу Гра ма ти ка у срп ским реч ни ци ма она на при ме ру Реч ни ка СА НУ, ше-
сто том ног Реч ни ка срп ско хр ват скога књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске (РМС) и 
јед но том ног Реч ни ка срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске (РСЈ) по ку ша ва да по ка же на 
ко ји на чин су из не те гра ма тич ке ин фор ма ци је, по ре де ћи ове реч ни ке са по једи ним 
реч ни ци ма ру ског и ен гле ског је зи ка. Та ко се А. Мар ко вић освр ће на обе ле жа ва ње 
ро да код име ни ца и при де ва, озна ча ва ње па де жних об ли ка, ко је се ја вља са мо у 
слу ча ју ак це нат ског или мор фо ло шког од сту па ња од об ли ка од ред ни це, за тим 
бе ле же ње гла гол ског ви да и рек ци је итд. Ва жан део ра да по све ћен је и пи та њу 
ути ца ја гра ма ти ке на зна че ње од ред ни це, бу ду ћи да гра ма тич ке про ме не до во де 
и до про ме на у зна че њу ре чи. Та ко нпр. упо тре ба мно жи не не бро ји вих име ни ца, 
про ме на су бјек та или име ни це у функ ци ји до пу не, као и ко ли га ци о не скло но сти 
лек се ма, мо гу би ти сиг нал но вог зна че ња.

Пи та њем да ли у опи сне реч ни ке тре ба уно си ти ети мо ло шке од ред бе ба ви ла 
се Ја сна Вла јић По по вић у по гла вљу Ети мо ло ги је у срп ским опи сним реч ни ци ма. 
По сма тра ју ћи на ше нај ве ће опи сне реч ни ке: РСА НУ, РМС и РСЈ, ау тор ка за кљу чу је 
да се ети мо ло шке од ред бе на во де ис кљу чи во уз ре чи стра ног по ре кла. У РМС и 
РСЈ да је се са мо ква ли фи ка тор тј. скра ће ни ца име на је зи ка из ког је реч пре у зе та, 
док се у РСА НУ на во ди пун об лик стра ног пред ло шка, што пред ста вља од го вор-
ни ји за да так, али и отва ра про стор за ве ћи број гре ша ка. За раз ли ку од ова три 
реч ни ка, у на шој лек си ко граф ској ли те ра ту ри че сто за не ма ри ва ни, Рјеч ник хр ват
ско га или срп ско га је зи ка ЈА ЗУ пред ста вља све тао при мер на во ђе ња ети мо ло шких 
по твр да свих од ред нич ких ре чи, на рав но ка да је то мо гу ће, уз да ва ње при ме ра. 
Та ко се овај реч ник, осим као опи сни, мо же ока рак те ри са ти и као исто риј ски. Да 
би илу стро ва ла ва жност да ва ња ети мо ло шких по твр да, ау то р ка да је кон крет не 
при ме ре од ред ни ца из РСА НУ, РМС и РСЈ (ре чи стра ног по ре кла на сло во л) и по-
ре ди ре ше ња ове про бле ма ти ке у њи ма, освр ћу ћи се и на на чин да ва ња ети мо ло шких 
по да та ка у ру ским и бу гар ским реч ни ци ма.

У сед мом по гла вљу (Ква ли фи ка то ри у срп ској лек си ко гра фи ји) Ста на Ри стић 
пи ше о упо тре би гра ма тич ких мар ке ра и ква ли фи ка то ра, ко ји слу же утвр ђи ва њу 
ста ту са је зич ких је ди ни ца у лек сич ком си сте му, на во де ћи при ме ре из ру ко пи са 
нео бја вље ног 19. то ма Реч ни ка СА НУ. Гра ма тич ки мар ке ри пред ста вља ју ста би лан 
део лек си ко граф ских озна ка и ко ри сте се за озна ча ва ње вр сте ре чи, ро да, бро ја и 
па де жа код имен ских ре чи, гла гол ског ви да итд. Већ је го во ре но о ва жно сти гра-
ма ти ке у лек си ко граф ској об ра ди ре чи, те је ја сан и зна чај пра вил не упо тре бе ових 
мар ке ра. Њи хо ва упо тре ба у Реч ни ку СА НУ је пра вил на и до след на. Ме ђу тим, за 
раз ли ку од гра ма тич ких мар ке ра, упо тре ба нор ма тив них и функ ци о нал но стил ских 
ква ли фи ка то ра, ко ји ма се обе ле жа ва ју обла сти упо тре бе лек се ма (нпр. анат., тех-
нол., песн., по кр.), про мен љи ва је и не ста бил на, због је зич ког раз во ја, про ши ри ва ња 
лек си ко граф ског опи са итд. 

На кон ода би ра од ред нич ке ре чи и по ста вља ња ети мо ло шких и гра ма тич ких 
озна ка, као и ква ли фи ка то ра, сле де ћи ко рак у пи са њу реч ни ка је сва ка ко де фи ни са-
ње се ман тич ког са др жа ја лек се ме. О ово ме пи ше Да рин ка Гор тан Премк у по гла-
вљу Де фи ни са ње у срп ској лек си ко гра фи ји. Де фи ни са ње лек се ме не под ра зу ме ва 
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на во ђе ње са мо основ ног зна че ња, већ и свих зна че ња на ста лих де ло ва њем ме то ни-
ми је, си нег до хе и ме та фо ре. Од нос хи по ни ма и хи пе ро ни ма та ко ђе мо ра би ти узет 
у об зир. Гор тан Премк при ме ћу је да у на шим реч ни ци ма, па и у са мом Реч ни ку 
СА НУ, по сто је број на не сла га ња при на во ђе њу зна че ња на ста лих де ло ва њем ових 
ме ха ни за ма. Ау тор ка пре по ру чу је да код ре чи са по ли се ман тич ном струк ту ром 
рас по ред де фи ни ци ја бу де та кав да на пр во ме сто до ла зи де фи ни ци ја ко јом се иден-
ти фи ку је основ но зна че ње ре чи, за тим оне ко ји ма се иден ти фи ку ју ме то ни миј ски 
са др жа ји, за њи ма зна че ња до би је на де ло ва њем си нег до хе, док би се на кра ју на ве ли 
се ман тич ки са др жа ји на ста ли у про це су ме та фо ри за ци је. 

На ово по гла вље на ста вља се и сле де ће Рас по ре ђи ва ње зна че ња ре чи у срп ској 
лек си ко гра фи ји, у ком је ау тор ка Ми ли ца Ра до вић Те шић ука за ла на на по ре ко је 
лек си ко гра фи ула жу у из ра ду јед но је зич ног реч ни ка, као и на про бле ме са ко ји ма 
се у том по слу су сре ћу. Је дан од нај ве ћих про бле ма је де фи ни са ње по ли се мич них 
ре чи. Као што је Гор тан Премк ре кла, нео п ход но је на ве сти основ но зна че ње ре чи, 
а по том и сва она пре не се на зна че ња, на ста ла де ло ва њем раз ли чи тих ког ни тив них 
ме ха ни за ма. Ме ђу тим, од ре ђи ва ње основ ног зна че ња ни је увек јед но став но. По не кад 
је про блем од ре ди ти ар хи се му, код не ких ре чи основ но зна че ње се про ме ни ло, или 
га раз ли чи те ге не ра ци је раз ли чи то де фи ни шу. Та ко ђе, код лек се ма ши ро ког ко ло-
ка тив ног са др жа ја те шко је од ре ди ти ре до след зна че ња. Да би на кон крет ном при-
ме ру по ка за ла сло же ност де фи ни са ња зна че ња ре чи и о че му све лек си ко гра фи 
мо ра ју во ди ти ра чу на, Ра до вић Те шић на во ди 35 зна че ња гла го ла па ли ти (се), ко ји 
ће би ти об ра ђен у 19. то му Реч ни ка СА НУ. 

Још јед но по гла вље ове књи ге пот пи са ла је Да рин ка Гор тан Премк. Овај пут 
она се ба ви ла Фи гу ра тив ним зна че њи ма у срп ској лек си ко гра фи ји. Ука за ла је на 
гре шке у упо тре би ква ли фи ка то ра фиг. (=фи гу ра тив но) у ра ни јим то мо ви ма Реч-
ни ка СА НУ, бу ду ћи да је не ка да шња лек си ко граф ска прак са би ла да се овом озна ком 
оква ли фи ку је го то во сва ко се кун дар но зна че ње до би је но ме та фо ром и ме то ни ми јом, 
и по ку ша ла да об ја сни у ко јим слу ча је ви ма је ње го ва упо тре ба оправ да на, а у ко-
ји ма ни је. Осим то га, ау тор ка је скре ну ла па жњу и на раз гра ни ча ва ње упо тре бе 
ква ли фи ка то ра фиг. и ква ли фи ка то ра екс пр. (=екс пре сив но) у на шим опи сним 
реч ни ци ма.

Ми ле на Ја кић је у по гла вљу Па ра диг мат ски лек сич ки од но си у срп ским опи
сним реч ни ци ма, по ла зе ћи од Упут ста ва за из ра ду Реч ни ка СА НУ, до ку мен та у 
ком је бе ле же ње па ра диг мат ских од но са про пи са но, при ка за ла на ко ји на чин су 
од но си си но ни ми је, ан то ни ми је и хи по ни ми је пред ста вље ни у Реч ни ку СА НУ, 
да ју ћи при ме ре лек си ко граф ске об ра де 30 нај фре квент ни јих име ни ца, при де ва и 
гла го ла у срп ском је зи ку (до би је них на осно ву Фре квен циј ског реч ни ка са вре ме ног 
срп ског је зи ка Ђ. Ко сти ћа). На тај на чин је упо ре ди ла си стем по ла зних пра ви ла са 
лек си ко граф ском прак сом. За по тре бе ове ана ли зе спро ве де на је и ан ке та ме ђу 
го вор ни ци ма срп ског је зи ка, ко јом је реч нич ко бе ле же ње па ра диг мат ских од но са 
упо ре ђе но са зна њем извор них го вор ни ка.

На ред но по гла вље Лек си ко граф ски ме та је зик у Реч ни ку СА НУ ау то ра Не на да 
Ива но ви ћа до но си нам пој мо ве лек си ко граф ског ме та је зи ка и ме та је зич ке кон стан-
те, ко ји су те о риј ски об ја шње ни у пр вом де лу по гла вља. У дру гом де лу по гла вља на 
кор пу су из Реч ни ка СА НУ ау тор по ка зу је ка ко се ме та је зич ке кон стан те гру пи шу 
око пој ма ко ји од ре ђу ју, по себ но из два ја ју ћи је дан тип ме та је зич ких кон стан ти ‒ 
реч нич ке ква ли фи ка то ре. Пред ста вље но је де сет лин гви стич ких до ме на, ко ји пра-
те оп шти план је зич ког ра сло ја ва ња, а око ко јих се гру пи шу ква ли фи ка то ри у 
опи сним реч ни ци ма.

Те ма о ко јој пи ше Ми ло рад Де шић је Об ра да из ра за у срп ској лек си ко гра фи ји. 
На кор пу су из РСА НУ, РМС и Фра зе о ло шког реч ни ка хр ват ско га или срп ског је зи ка 
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Јо си па Ма те ши ћа ау тор је ука зао на слич но сти и раз ли ке у схва та њу и об ра ди 
фра зе о ло ги за ма. Иа ко и у са мом де фи ни са њу пој ма фра зе о ло ги зма (тј. иди о ма, 
фра за, из ра за) мо же би ти не су гла си ца ме ђу про у ча ва о ци ма, кри те ри ју ми за од ре-
ђи ва ње фра зе о ло ги зма у ова три реч ни ка устро је ни су на истим прин ци пи ма. Про-
блем се, ме ђу тим, мо же ја ви ти код прак тич них ре ше ња, нпр. при одва ја њу фра зео-
ло ги за ма од по сло ви ца и син таг ми, а та ко ђе раз ли чи те ва ри јан те фра зе о ло ги за ма 
не би тре ба ло ме ша ти са спо је ви ма ре чи са огра ни че ним се ман тич ким кон тек стом. 
Осим то га, у реч ни ци ма се сре ћу и раз ли чи та ре ше ња ко ја се ти чу ак цен то ва ња 
фра зе о ло ги за ма, бе ле же ња рек ци је и уно ше ња ква ли фи ка то ра ко ји ма би се од ре-
ди ла њи хо ва стил ска мар ки ра ност. На во ђе њем ових про бле ма, Де шић је по ка зао 
да об ра да фра зе о ло ги за ма у реч ни ку ни је ни ма ло лак по сао, да по сто је број ни 
про пу сти и не до след но сти, али да је циљ лек си ко гра фа да они у бу дућ но сти бу ду 
ис пра вље ни и укло ње ни. 

За са вре ме ну лек си ко гра фи ју јед но од нај за ни мљи ви јих по гла вља је сва ка ко 
и оно на сло вље но са Ра чу нар ске тех но ло ги је у срп ској лек си ко гра фи ји Не на да 
Ива но ви ћа. Елек трон ски кор пус сво јим оби мом, ра зно вр сно шћу гра ђе и на чи ном 
пре тра жи ва ња пру жа број не пред но сти лек си ко гра фи ма у од но су на тра ди ци о нал-
но бе ле же ње реч нич ке гра ђе на ли сти ћи ма. Ива но вић да је об ја шње ња но вих пој-
мо ва ве за них за пре тра жи ва ње елек трон ског кор пу са (нпр. то кен, ре ги стар, кон-
кор дан ца итд.) и при ме ре ко ри шће ња овог кор пу са од стра не струч ња ка (нпр. при 
ана ли зи син таг мат ских спо је ва и при ра ду са ано та ти ма). Елек трон ски кор пус, ме-
ђу тим, ни је на ме њен ис кљу чи во лек си ко граф ским про у ча ва њи ма је зи ка. Елек трон-
ска из да ња опи сних реч ни ка мо гу и тре ба да бу ду до ступ на свим ко ри сни ци ма. 
Пред но сти елек трон ских из да ња у од но су на „па пир на“ су број на. Ова из да ња 
ну де лак шу пре тра гу са др жа ја, мо гућ ност ви зу ел ног об ли ко ва ња ин фор ма ци је у 
фор ми ин тер ак тив не ани ма ци је, као и ши ро ку до ступ ност реч ни ка на ин тер не ту 
и мо бил ним уре ђа ји ма. У бу дућ но сти ће лек си ко граф ски рад би ти мно го ин тер-
ак тив ни ји, окре нут пра ће њу ак ту ел ног је зич ког ста ња и до сту пан ве ли ком бро ју 
ко ри сни ка.

Го во ре ћи о бу дућ но сти лек си ко граф ског ра да, до ла зи мо до по гла вља ко је за-
тва ра ову мо но гра фи ју и у ком је Рај на Дра ги ће вић са же то опи са ла ка кви ци ље ви 
сто је пред срп ском лек си ко гра фи јом. По треб но је пре све га по бољ ша ти ста тус на ше 
лек си ко гра фи је, бу ду ћи да рад лек си ко гра фа ни је до вољ но це њен и да му не до ста-
је ин сти ту ци о нал на по др шка. Пред на шим струч ња ци ма сто ји ве ли ки по сао на 
за вр шет ку Реч ни ка СА НУ, што је ујед но и нај ве ћи по ду хват срп ске лек си ко гра фи је, 
али не тре ба за бо ра ви ти ни рад на дру гим реч ни ци ма ко ји се из ра ђу ју на Ин сти ту ту 
(Реч ник цр кве но сло вен ског је зи ка и Ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка). По сто је ће 
реч ни ке нео п ход но је учи ни ти до ступ ним што ве ћем бро ју ко ри сни ка, о че му је 
мно го ре че но у прет ход ном по гла вљу. И не са мо то, срп ској лек си ко гра фи ји не до-
ста ју број ни но ви реч ни ци, по пут реч ни ка си но ни ма, тер ми но ло шких реч ни ка, 
гра ма тич ких реч ни ка итд., ко ји се мо ра ју при ла го ди ти са вре ме ном до бу, по ста ти 
до ступ ни ко ри сни ци ма и би ти ускла ђе ни са њи хо вим по тре ба ма. Пред срп ском 
лек си ко гра фи јом сто ји мно го за да та ка, а и са ма ова мо но гра фи ја је сва ка ко ве ли ка 
по моћ у њи хо вом ис пу ња ва њу.

Мср Са ња М. Бр дар 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске ака дем ске сту ди је

br dar sa nja@yahoo.com
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БУ ГАР СКИ И ПОЉ СКИ ПЕР ЦЕП ТИВ НИ ГЛА ГО ЛИ У ПО РЕ ЂЕ ЊУ

(На де жда Ми хайло ва-Сталяно ва, Ver ba per ci pi en di в бълֱар ски и ֲол ски език, 
Уни вер си тет ско из да тел ство „Св. Кли мент Охрид ски“, Со фия, 2011, 195 стр.)

У по след њих не ко ли ко де це ни ја гла го ли пер цеп ци је би ли су у свет ској лин-
гви стич кој ли те ра ту ри јед но од нај ви ше про у ча ва них гла гол ских се ман тич ких 
по ља, што је и ра зу мљи во с об зи ром на њи хо ву при лич но ве ли ку за сту пље ност у 
го вор ном и пи са ном је зи ку. По сле не ко ли ко ра до ва ко ји су углав ном би ли усме ре-
ни на ужа пи та ња ве за на за гла го ле пер цеп ци је у бу гар ском и пољ ском је зи ку,1 пред 
на ма је са да кон тра стив на сту ди ја На де жде Ми хај ло ве-Ста ља но ве ко ја се ман тич-
ком по љу пер цеп тив них гла го ла у овим је зи ци ма при сту па си стем ски.

По сле крат ког уво да у ко јем чул ну пер цеп ци ју пред ста вља као пред мет ин те-
ре со ва ња раз ли чи тих на уч них обла сти, ау тор ка у по гла вљу Обекֳ, ме ֳ од и цел на 
из сле два не ֳ о го во ри о пред ме ту, ме то ди и ци љу свог ис тра жи ва ња. У свом при сту-
пу пер цеп тив ним гла го ли ма ау тор ка се слу жи ме то дом ком по нент не ана ли зе пу тем 
ко је ис пи ту је са мо при мар на зна че ња ових гла го ла, тј. она зна че ња ко ја оста ју ис кљу-
чи во у до ме ну се ман тич ког по ља чул не пер цеп ци је. Ње ном ана ли зом об у хва ће ни 
су бу гар ски и пољ ски гла го ли ко ји ма се ис ка зу ју пер цеп тив ни ак то ви ви зу ел ног, 
ау ди тив ног, ол фак тив ног или гу ста тив ног мо да ли те та. За циљ свог ис тра жи ва ња 
ау тор ка је узе ла да на кон тра стив ном пла ну пред ста ви ин вен тар се ман тич ких 
ком по нен ти ко је уче ству ју у гра ђе њу зна че ња пер цеп тив них гла го ла у по сма тра-
ним је зи ци ма, да с јед не стра не уста но ви лек сич ка и се ман тич ка по ду да ра ња ме ђу 
њи ма, а с дру ге, да ис так не оно што је спе ци фич но за сва ки од да тих је зи ка у по-
гле ду зна че ња по је ди них гла го ла, да при ка же ве зе пер цеп тив них гла го ла с дру гим 
се ман тич ким по љи ма и њи хов се ман тич ки оп сег, те да опи ше ми ни мал не лек сич ке 
и си нак сич ке кон тек сте нео п ход не за ре а ли за ци ју од ре ђе них зна че ња. У на сто ја њу 
да пред ста ви ак ту ел но ста ње у по сма тра ним је зи ци ма ау тор ка се осла ња ла на 
при ме ре екс цер пи ра не из бу гар ске и пољ ске штам пе (из пе ри о да од 1998. до 2000. 
го ди не) бу ду ћи да се, ка ко ис ти че, про це си гу бље ња и на ста ја ња од ре ђе них лек-
сич ких зна че ња нај пре од ра жа ва ју упра во у је зи ку ма сме ди ја.

У на ред ном по гла вљу (Из сле два ния на ֲер цеֲ ֳ ив ни ֳ е ֱлаֱо ли) ау тор ка да је 
при каз до са да шње бу гар ске и пољ ске ли те ра ту ре о пер цеп тив ним гла го ли ма, као и 
при каз не ко ли ко ра до ва и сту ди ја са ан гло сак сон ског и ру ског го вор ног под руч ја, 
од ко јих су јој не ки по слу жи ли као идеј на осно ва за осми шља ва ње по је ди них еле-
ме на та ње ног те о риј ско-ме то до ло шког апа ра та.

У нај о бим ни јем по гла вљу сту ди је (Ком ֲ о нен ֳ ен ана лиз на ֱла ֱ о ли ֳ е за 
възֲрияֳие в бълֱар ски и ֲол ски език) Ми хај ло ва-Ста ља но ва нај пре пред ста вља 
ин вен тар се ман тич ких ком по нен ти ко јим се слу жи у опи су пер цеп тив них гла го ла. 
Њен ин вен тар укљу чу је сле де ће се ман тич ке ком по нен те: екс пли ци ран по че так 
ак тив но сти, им пли цит на не ре ал ност објек та пер цеп ци је, ко ми та тив ност, не ек спли-

1 Од тих ра до ва по себ но тре ба из дво ји ти сту ди ју Р. Гже сја ка (R. Gr ze si ak, Se mantyka  
i skład nia cza sow ników per cep cji zmysłowej, Wrocław, 1983) у ко јој су ана ли зи ра не се ман тич-
ко-син так сич ке ка рак те ри сти ке нај ти пич них пољ ских гла го ла из до ме на сва ког од чул них 
мо да ли те та.
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ци ран обје кат, не ек спли ци ран су бје кат, не пот пун / пот пун об у хват ак тив но сти, 
про ду же ност / крат ко трај ност ак тив но сти, са тив ност, при кри ве ност ак тив но сти. 
У да љем из ла га њу сва ка од на ве де них ком по нен ти ис црп но је ока рак те ри са на по 
гла го ли ма код ко јих је при сут на.

Се ман тич ку ком по нен ту екс пли ци ран по че так ак тив но сти са др же бу гар ски 
гла го ли проֱле ждам и про чу вам чи ја пре ди кат ско-ар гу ме нат ска струк ту ра не 
са др жи обје кат пер цеп ци је, а ко ји ма се упу ћу је на спо соб ност оства ре ња ви зу ел ног, 
одн. ау ди тив ног опа жа ња на кон што је та спо соб ност у не ком вре мен ском окви ру 
би ла ус кра ће на (Мал ки ֳ е жи воֳ ни ֲроֱле ждаֳ на вֳо ра ֳ а сед ми ца след ра
жда не ֳ о си). Ови бу гар ски гла го ли не ма ју сво је пољ ске екви ва лен те. Ком по нен-
та екс ֲ ли ци ран ֲ о че так ак тив но сти при сут на је и у зна чењ ском скло пу по је ди них 
бу гар ских и пољ ских пер цеп тив них гла го ла са ис ка за ним објек том пер цеп ци је, 
нпр. гла го ла заֱле ждам (се), за слу ֵ вам (се), za pa tr zeć się, zasłuc hać się, за чи ју је 
се ман ти ку спе ци фич но то што је по че так њи ма ис ка за не пер цеп тив не ак тив но сти 
узро ко ван не ким осо би на ма објек та ко је зaoкупљају па жњу пер ци пи јен та.

Се ман тич ка ком по нен та им ֲ ли цит на не ре ал ност објек та пер цепци је од ли-
ка је гла го ла ֲ ри ви жда се, ֲ ри чу ва се, счу ва се, przywid zi eć się, pr zesłyszeć się ко ји се 
по ја вљу ју са мо у ре флек сив ном об ли ку, по пра ви лу у 3. ли цу јед ни не или мно жи-
не. За ове је гла го ле на син так сич ком пла ну ка рак те ри стич но то што се њи хов 
ар гу мент у уло зи пер ци пи јен та ис ка зу је као ло гич ки су бје кат, а функ ци ју син так-
сич ког су бјек та пре у зи ма обје кат пер цеп ци је (Нощем не сֲи сֲо койно, ֲри чу ваֳ 
му се ֱла со ве).

Се ман тич ка ком по нен та ко ми та тив ност под ра зу ме ва ин тен зив ну усме ре-
ност пер ци пи јен то ве па жње на обје кат пер цеп ци је. По ред ра ни је по ме ну тих гла-
го ла ти па заֱле ждам (се) и za pa tr zeć się, ову ком по нен ту са др жи још не ко ли ци на 
бу гар ских и пољ ских гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је, као нпр. гла го ли взи рам се, 
вֱле ждам се, przygłądać się, przypa trywa ć się, а од гла го ла ау ди тив не пер цеп ци је 
пољ ски гла гол wsłuc hać się. Ка ко ау тор ка ис ти че, по се бан ста тус има ју стил ски 
мар ки ра ни, за раз го вор ни је зик ка рак те ри стич ни гла го ли зяֲам и ga pić się (чи ји 
би срп ски екви ва лен ти би ли зи ја ти, зе ва ти, бле ну ти), ко ји у за ви сно сти од лек-
сич ког кон тек ста по ка зу ју при су ство или од су ство ко ми та тив но сти.

Се ман тич ку ком по нен ту не ек спли ци ран обје кат са др же гла го ли ви ждам, 
чу вам, wid zi eć, słyszeć у не ре фе рен ци јал ној упо тре би – ка да се њи ма не упу ћу је на 
ак ту е ли зо ва ни пер цеп тив ни акт, не го на ви зу ел но, одн. ау ди тив но опа жа ње као 
дис по зи ци ју. Ова кву упо тре бу сре ће мо у тзв. ге не рич ким ис ка зи ма, ти па Zwi er zę ta 
widzą, ко ји ма се ре фе ри ше о опа жа њу као оп штој од ли ци вр сте. Дис по зи ци о не пре-
ди ка ци је у ко ји ма се спо соб ност опа жа ња пре ди ци ра по је ди ним при пад ни ци ма 
вр сте има ју сми сла је ди но уко ли ко са др же не ку на зна ку о то ме ка да је на ста ла или 
пре ста ла спо соб ност опа жа ња (След оֲе ра ци ја ֳ а ве че ви жда; Pi o tr słyszał pr zed 
kon tuzją), ин фор ма ци ју о ње ном ква ли те ту (Чу вам до бре, зле, оֳлич но, сла бо) или 
не ком огра ни че њу (Тя не ви жда с ляво ֳ о око). Се ман тич ку ком по нен ту не ек спли
ци ран обје кат има ју и гла го ли не до ви ждам, не до чу вам, ni e do wid zi eć, ni e dosłyszeć 
ко ји ма се ре фе ри ше о не мо гућ но сти да се опа жа ње оства ри у за до во ља ва ју ћој ме ри. 
Они су екви ва лент ни кон струк ци ја ма с не ким од прет ход но по ме ну тих гла го ла и 
адвер бом ко јим се ис ка зу је ума њен ква ли тет опа жа ња (не до ви ждам = ви ждам 
ло ֵ о / сла бо; ne dosłyszeć = słyszeć źle). Обје кат се не ис ка зу је ни у пре ди ка ци ји бу-
гар ских гла го ла ֲро ֱ ле ждам, ֲро чу вам ко ји ма се, ка ко смо ра ни је ви де ли, ис ти че 
по че так оства ре ња опа жај не спо соб но сти ко ју су бје кат прет ход но ни је по се до вао.

У свој ин вен тар се ман тич ких ком по нен ти Ми хај ло ва-Ста ља но ва уво ди и ком-
по нен ту не ек спли ци ран су бје кат ма да је она у бу гар ском ис кљу чи во, а у пољ ском 
уз не ке из у зет ке, од ли ка не са мих пер цеп тив них гла го ла, не го кон струк ци ја у 
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чи јој по вр шин ској струк ту ри ни је ис ка зан пер ци пи јент (су бје кат пер цеп ци је). Та-
кве су нпр. кон струк ци је с пер цеп тив ним гла го лом у по врат ном об ли ку (Оֳ върха 
се ви жда ֵ е це лия ֱрад), дру гом ли цу јед ни не (Няма ни ко ֱ о ֲо ули ци ֳ е, но чу ваֵ 
арии оֳ оֲе ри), или ре флек сив ном па си ву (Филмъֳ се ֱле да ֲри ֲълни са ло ни). 
Пољ ски је зик по се ду је и пер цеп тив не гла го ле ко ји до ла зе оба ве зно без ис ка за ног 
су бјек та пер цеп ци је. То су гла го ли wi dać и słychać ко ји се упо тре бља ва ју са мо у 
ин фи ни ти ву (Na śniegu wi dać ślady; Na dwor ze słychać wr zask), као и гла гол wid ni eć 
ко ји има лич не об ли ке (W da li wid niały oka za le budynki). Њи ма у бу гар ском од го-
ва ра ју гла го ли у по врат ном об ли ку.

Се ман тич ка ком по нен та не пот пун об у хват ак тив но сти при сут на је у зна чењ-
ском скло пу гла го ла ти па не до ви ждам, ni e do wid zi eć, већ по ми ња них ка да је би ло 
ре чи о не ек спли ци ра ном објек ту. Њи ма су бли ски бу гар ски гла го ли ау ди тив не пер-
цеп ци је ֲо до чу вам и до чу вам са зна че њем ‘чу ти не што, али не са свим до бро’, с том 
раз ли ком што они у сво јој пре ди ка ци ји има ју ис ка зан обје кат пер цеп ци је (До чух 
ֱла со ве, идва ֵ ֳи оֳ да леч). Гла го ли ֲ о ֱ ле дам, ֲ о слу ֵ ам, po pa tr zeć, posłuc hać мо гу 
озна ча ва ти не пот пун об у хват ак тив но сти, обич но ка да је њи хов обје кат пер цеп-
ци је не ки ви зу ел ни или ау ди тив ни про дукт, као нпр. филм, по зо ри шна пред ста ва, 
му зич ки ко мад (По ֱ ле дах мал ко фил ма, но не ми бе ֵ е ин ֳ е ре сен и се оֳ ка зах), 
ма да се де ли мич но пер ци пи ра ње објек та у та квим слу ча је ви ма по пра ви лу на зна-
чу је тек упо тре бом од го ва ра ју ћих при ло га (мал ко, trochę и сл.). Се ман тич ку ком-
по нен ту не пот пун об у хват ак тив но сти са др же и бу гар ски гла го ли ֲо раз ֱ ле дам, 
ֲо о ֱ ле дам ко ји уз основ но зна че ње ‘раз гле да ти ма ло’ има ју и до пун ско ‘упо зна ва ти 
се с не чим по вр шно, без за ла же ња у де та ље’.

Се ман тич ку ком по нен ту пот пун об у хват ак тив но сти има ју гла го ли ко ји ма 
се ис ка зу је пер ци пи ра ње објек та у ње го вој це ло сти. Бу гар ски гла гол из ֱ ле дам за 
свој обје кат мо же има ти не ко до га ђа ње, као што је филм или по зо ри шна пред ста-
ва (и та да има зна че ње ‘гле да ти у це ли ни, од по чет ка до кра ја’) или по је ди нач не 
енти те те ка да се, као и гла го лом оֱле да ֳ и, ис ти че по дроб но пер ци пи ра ња објек та, 
обра ћа ње па жње на ње го ве раз ли чи те де та ље (Из ֱ ле да ме оֳ ֱла ва до ֲе ֳ и; Три
ма ֳ а не ֲ о зна ֳ и ми на ли и ֱ и оֱле да ли). Гла го ли до ֱ ле дам, до и зֱле дам и до ра зֱле
дам у од но су на прет ход на два по ме ну та гла го ла има ју сло же ни ју се ман тич ку струк-
ту ру. Њи хо вом се упо тре бом ис ти че да је пер цеп тив ни акт због не ког раз ло га био 
пре ки нут, а за тим по но во на ста вљен до пот пу ног оства ре ња (Свърֵих да ֱо воря 
ֲо ֳе ле фо на и се върнах да до ра зֱле дам сним ки ֳ е оֳ сваֳ ба ֳ а). Ка ко Ми хај ло-
ва-Ста ља но ва на по ми ње, док се у бу гар ском сре ће ре ла тив но ве лик број гла го ла 
ви зу ел не пер цеп ци је са се ман тич ком ком по нен том пот пун об у хват ак тив но сти, 
у пољ ском не ма ни јед ног гла го ла ко ји би ову ком по нен ту са др жа вао сам по се би. 
Као пољ ски екви ва лент на ве де ним бу гар ским гла го ли ма нај че шће се по ја вљу је 
гла гол ogłądać пра ћен од го ва ра ју ћим при ло шким из ра зи ма (do końca, całoś ci o wo, 
ze wszystkich stron и сл.). Пер ци пи ра ње ау ди тив ног објек та оства ре но у це ло сти, 
од по чет ка до кра ја, озна ча ва се у бу гар ском гла го ли ма из слу ֵ ам, ֲро слу ֵ ам и 
до слу ֵ ам, а у пољ ском гла го ли ма wysłuc hać, odsłuc hać и dosłuc hać. И у овој гру пи 
гла го ла бу гар ски по ка зу је ра зно ли ки ји спек тар зна че ња. Та ко се гла го лом ֲ ро слу
ֵам ис ка зу је да не са мо што пер ци пи јент ау ди тив ни обје кат пер ци пи ра у це ли ни, 
не го и да при том обра ћа па жњу на сва ки ње гов де таљ, а гла го лом до слу ֵ ам да је 
пер цеп тив ни акт био пре ки нут, а за тим по но во на ста вљен.

Гла го ле ви зу ел не пер цеп ци је ко ји у свом се ман тич ком скло пу са др же ком-
по нен ту про ду же ност ак тив но сти Ми хај ло ва-Ста ља но ва у од но су на њи хо ва 
спе ци фич на зна че ња де ли у три гру пе. Пр ву гру пу, са спе ци фич ном зна чењ ском 
ком по нен том ‘би ти оче ви дац не ке по ја ве или про це са’, чи не ме ђу је зич ки екви ва-
лент ни па ро ви набюда вам – ob ser wo wać и ֱ ле дам – ogłądać, од ко јих се овај дру ги 
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упо тре бља ва и ка да је у уло зи објек та не ко пер ци пи ра но до га ђа ње ти па филм ске 
или по зо ри шне пред ста ве, те ле ви зиј ске еми си је и сл. У дру гој гру пи по но во се по-
ја вљу је гла гол ски пар ֱ ле дам – ogłądać и по ред ње га гла го ли раз ֱ ле ждам, ֲ ре ֱ ле
ждам, pr zegłąda ć, pr ze pa tr zeć, obe jr zeć чи ја је спе ци фич на ком по нен та ‘об у хва та ти 
по гле дом ви ше ен ти те та’. Овим се гла го ли ма ис ка зу је сук це сив но пер ци пи ра ње 
ен ти те та у уло зи објек та пер цеп ци је, обич но у ци љу про на ла же ња ка квих де та ља 
(Жи ֳ е ли на Ар ме ния разֱле ждаֳ сним ки на не ֲ о зна ֳ и жер ֳ ви; Ona obe jr zała 
wszystkie wystawy). У тре ћој гру пи би ли би гла го ли съзер ца вам, вֱле ждам се, вֳор
ча вам се, przygłądać się ко ји ма се ис ти че усред сре ђе ност пер ци пи јен та на обје кат 
пер цеп ци је. (За спе ци фич ну зна чењ ску ком по нен ту ових гла го ла ау тор ка да је по-
јед но ста вље ну де фи ни ци ју ‘др жа ти не што у свом вид ном по љу’.) Ка да је у пи та њу 
ис ка зи ва ње пер цеп тив них ак то ва ау ди тив ног мо да ли те та, се ман тич ку ком по нен-
ту про ду же ност ак тив но сти са др же нпр. про то тип ски гла го ли слу ֵ ам и słuc hać, 
за тим гла го ли из слу ֵ вам и wysłuc hać ко ји ма се ис ка зу је сук це сив но пер ци пи ра ње 
ви ше обје ка та, те бу гар ски гла гол ослу ֵ вам се ко јим се ис ти че на сто ја ње пер ци-
пи јен та да ра за бе ре зву ке ко ји до пи ру до ње га са ра зних стра на. Ау тор ка по себ но 
из два ја пољ ске ите ра тив не гла го ле widywać и słychi wać ко ји ма се ис ка зу је по на вља-
но оства ри ва ње ви зу ел ног, одн. ау ди тив ног пер цеп тив ног ак та. Ови гла го ли не ма ју 
сво је екви ва лен те у бу гар ском је зи ку.

Ком по нен та крат ко трај ност ак тив но сти при сут на је у зна чењ ском скло пу 
ни за гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је, ме ђу ко ји ма има оних оп шти јег зна че ња ‘усме-
ра ва ти по глед за крат ко вре ме’ – та кви су гла го ли ֲо ֱ ле ждам, ujr zeć, spo jr zeć, 
za jr zeć, po pa tr zeć – као и оних код ко јих је по себ но на гла ше на цр та пунк ту ал но сти 
че сто по ве за на са из не над ним по ја вљи ва њем пер цеп тив ног објек та у вид ном по љу 
пер ци пи јен та и ви со ким сте пе ном пер ци пи јен то ве за ин те ре со ва но сти за обје кат 
пер цеп ци је – код гла го ла съзи рам, за белязвам, зървам, съֱле ждам, мяркам, do str
zec, do jr zeć, spo str zec, zer kać, za u ważyć. Се ман тич ку ком по нен ту крат ко трај ност 
ак тив но сти има ју и гла го ли ау ди тив не пер цеп ци је, нпр. чуя и usłyszeć, те бу гар ски 
гла гол ол фак тив не пер цеп ци је ֲо ми ри ֵ а и пољ ски гла гол гу ста тив не пер цеп ци је 
po sma ko wać.

Се ман тич ка ком по нен та са тив ност од ли ка је гла го ла ко ји ма се ис ка зу је ви-
зу ел на или ау ди тив на пер цеп тив на рад ња, обич но по на вља на, оства ре на у ме ри 
ко ју адре сант оце њу је као из у зет но ве ли ку. Ову се ман тич ку ком по нен ту са др же 
гла го ли на ֱ ле дам се, на слу ֵ ам се, оֳ ֱ ле дам се, na pa tr zeć się, nasłuc hać się. Ме ђу 
њи ма се из два ја бу гар ски гла гол оֳ ֱ ле дам се. Док оста ли са тив ни пер цеп тив ни 
гла го ли мо гу би ти и по зи тив но и не га тив но ко но ти ра ни, овај гла гол има ис кљу чи во 
по зи тив ну ко но та ци ју.

По след ња у ин вен та ру Ми хај ло ве-Ста ља но ве, се ман тич ка ком по нен та при кри
ве ност ак тив но сти спе ци фич на је за оне гла го ла ко ји ма се озна ча ва пер цеп тив ни 
акт ви зу ел ног или ау ди тив ног до ме на при ли ком чи јег оства ре ња пер ци пи јент на-
сто ји да бу де нео па жен. Бу гар ски и пољ ски гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је са овом 
се ман тич ком ком по нен том – гла го ли надзърֳа вам, над ни чам, озърֳам се, zer kać, 
podglądać – у свом пре ди кат ном окви ру не са др же об је кат ски ар гу мент. По зи ци ју 
њи хо вог де сног ар гу мен та обич но за у зи ма не ки при ло шки из раз у уло зи спа ци-
јал ног де тер ми на то ра пер цеп тив не рад ње (над ни чам ֲ рез ключал ка ֳ а, ֲ рез дуֲ ка; 
озърֳам се на о ко ло, на всич ки сֳра ни). Ди рект ни обје кат је ди но се по ја вљу је у 
пре ди ка ци ји пољ ског гла го ла pod pa trzyć и ње го вог вид ског пар ња ка pod pa trywać  
(Z dzi e ciń stwa pod pa trywał życie ptaków). Од бу гар ских и пољ ских гла го ла ау ди тив не 
пер цеп ци је се ман тич ку ком по нен ту при кри ве ност ак тив но сти има ју ме ђу је зич-
ки екви ва лен ти ֲод слу ֵ вам и podsłuc hi wać. Уз ове гла го ле ис ка зу је се об је кат ски 
ар гу мент.

907



Ау тор ка по гла вље за кљу чу је освр том на про бле ма ти ку гла го ла ко ји се по ја-
вљу ју у ис ка зи ма чи ји је фо кус не на су бјек ту опа жа ња и ак ти ви ра њу од ре ђе ног 
опа жај ног мо да ли те та, не го на на деј ству опа жа ног објек та у ви ду спе ци фич ног 
чул ног сти му лу са, што се у син так сич кој рав ни ма ни фе сту је сме шта њем опа жа ног 
објек та у по зи ци ју син так сич ког су бјек та. У бу гар ском су та кви гла го ли из ֱ ле ждам, 
зву ча и ми ри ֵ а, а у пољ ском wyglądać, br zmi eć, pac hni eć и sma ko wać (Тя из ֱ ле жда 
до бре; Всяко ко зме ֳ ич но сред сֳво ми ри ֵ е чу де сно; Ma ria wygląda ele gan cko; Dźwi ek 
br zmiał łagod nie). У лин гви стич кој ли те ра ту ри по сто је не сла га ња око ста ту са ова-
квих гла го ла. Не ки их по сма тра ју као „пу но прав не“ чла но ве се ман тич ког по ља 
пер цеп тив них гла го ла, ма да их из два ја ју у по себ ну гру пу. Дру ги та кав при ступ 
сма тра ју по гре шним. Та ко Гже сјак, у ра ни је по ме ну тој сту ди ји, ис ти че да се ова-
квим гла го ли ма не ис ка зу је пе р цеп тив ни акт, не го је у њих пер цеп тив ни акт са мо 
пре су по ни ран бу ду ћи да они ни шта не пре ди ци ра ју о су бјек ту опа жа ња, без ко га 
опа жа ња не мо же ни би ти, већ је ди но ука зу ју на не ку осо би ну опа жа ног објек та. 
Ми хај ло ва-Ста ља но ва усва ја Гже сја ко во ста но ви ште и сто га гла го ле овог ти па 
из о ста вља из сво је ана ли зе.

Ре зул та ти ком по нент не ана ли зе су ми ра ни су у по гла вљу Гла ֱ о ли за възֲри
яֳие – ком ֲ о нен ֳ ен ана лиз ֲо се ман ֳ ич ни ֲри зна ци. Сва ки од пер цеп тив них гла-
го ла ту је та бе ла р но при ка зан као збир од го ва ра ју ћих се ман тич ких обе леж ја.

У на ред ном по гла вљу (Пе р цеֲ ֳ ив ни ֳ е ֱла ֱ о ли ка ֳ о ֲро из ве жда ֵ ֳи) раз-
ма тра не су твор бе не мо гућ но сти бу гар ских и пољ ских пер цеп тив них гла го ла. Они 
се у том по гле ду по ка зу ју као из у зет но про дук тив ни и ско ро сва ки од њих мо же 
вр ши ти функ ци ју мо тив не ре чи. Ау тор ка на сто ји да раз от кри је се ман тич ке са др-
жа је на ста ле као ре зул тат по ве зи ва ња де ри ва ци о них фо р ма на та с мо тив ним гла-
го ли ма, од но сно да об ја сни се ман тич ки од нос из ме ђу мо тив ног гла го ла и ње го вог 
де ри ва та.

Бу ду ћи да је ве ћи на гла го ла пе р цеп ци је по ли се ман тич на, че сто с ве о ма ра зно-
ли ким спек тром зна че ња што из ла зе из окви ра се ман тич ког по ља чул не пер цеп ци је, 
у по гла вљу Се ман ֳ ич на де ри ва ция на ֱлаֱо ли ֳ е за възֲрияֳие Ми хај ло ва-Ста ља-
но ва се ба ви ре а ли за ци ја ма пре не се них зна че ња бу гар ских и пољ ских пе р цеп тив них 
гла го ла (за ко је ко ри сти тер мин лек сич косе ман тич ке ва ри јан те), на во ди ми ни мал-
не лек сич ке кон тек сте у ко ји ма се оне по ја вљу ју и та бе ла р но при ка зу је па ра ле ле 
и кон тра сте из ме ђу бу гар ског и пољ ског је зи ка у по гле ду се ман тич ког раз во ја по-
сма тра них гла го ла. Ау тор ка за кљу чу је да се пре не се на зна че ња пер цеп тив них гла-
го ла у бу гар ском и пољ ском у ве ли кој ме ри по кла па ју и да се про цес ме та фо рич ког 
про ши ре ња зна че ња пер цеп тив них гла го ла у овим је зи ци ма раз ви јао у слич ном 
сме ру.

Нај за ни мљи ви ја су она пре не се на зна че ња ко ја пер цеп тив не гла го ле по ве зу ју 
са се ман тич ким по љем ми са о них про це са. И упра во су у по гла вљу Гла ֱ о ли ֳ е за 
възֲрияֳие и мен ֳ ал ни ֳ е дейсֳвия опи са не и об ја шње не се ман тич ке тран сфор-
ма ци је пу тем ко јих гла го ли чул не пер цеп ци је по ста ју озна ка ма мен тал них ак тив-
но сти. Ова кве тран сфор ма ци је нај ви ше су при сут не код гла го ла ви зу ел не пер цеп-
ци је. Као њи хо ва нај че шћа пре не се на зна че ња Ми хај ло ва-Ста ља но ва на во ди: ‘зна ти’, 
‘раз у ме ти’, ‘схва ти ти’, ‘спо зна ти’, ‘пла ни ра ти’, ‘да ти сми сао че му’. Уо би ча је ни фор-
мал ни оквир у ко јем се ова ква зна че ња оства ру ју са сто ји се од пе р цеп тив ног гла-
го ла ко ме сле ди за ви сна ре че ни ца (Не ка ви дим с дне ֵ на да ֳ а ка кво мо же да се 
на ֲ ра ви; Te raz wid zę, że robię wszystko, cze go oc ze kują ode mnie in ni). За гла го ле ау ди-
тив не пе р цеп ци је ти пич на су пре не се на зна че ња ве за на за при ма ње не ка квих ин-
фор ма ци ја. Она су свој стве на у пр вом ре ду гла го ли ма слу ֵ ам, чу вам, до чу вам, 
ֲо до чу вам, słuc hać, dosłuc hać, ко ји у за ви сно сти од кон тек ста мо гу има ти зна че ња 
‘зна ти’, ‘са зна ти, до зна ти’, ‘има ти ин фор ма ци је’, ‘до би ти ин фор ма ци је, по дат ке’ и 
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сл. У фор мал ном је по гле ду од ли ка ових гла го ле да се они у пре не се ном зна че њу 
не ве зу ју с ди рект ним објек том (Не съм чу ва ла за Ро нал до – кой е ֳой; Przyzna je 
na to mi ast, że słyszała o ta kich incyden tach prywat nie), за раз ли ку од њи хо ве упо тре-
бе у при мар ном зна че њу.

Књи га се за вр ша ва за кључ ним раз ма тра њи ма ко ја омо гу ћа ва ју са жет и ве о ма 
пре гле дан увид у глав не од ли ке бу гар ских и пољ ских пер цеп тив них гла го ла. 

Сту ди ја На де жде Ми хај ло ве-Ста ља но ве, на пи са на ја сно и с пре ци зно раз ра-
ђе ним тер ми но ло шким апа ра том, пред ста вља вре дан до при нос сло вен ској лек си-
ко ло ги ји и кон тра стив ној лин гви сти ци. У њој при ме ње ни те о риј ско-ме то до ло шки 
при ступ мо же би ти ин спи ра тив ним по ла зи штем у про у ча ва њу се ман тич ког по ља 
пер цеп тив них гла го ла и у оним је зи ци ма у ко ји ма ова про бле ма ти ка до са да ни је 
би ла ши ре об ра ђи ва на.

Др Жељ ко С. Мар ко вић
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
ze mar @uns.ac .rs 
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I N  M E M O R I A M

UDC 821.163.41:929 Nedeljković D.

ДРА ГО ЉУБ ДРА ГАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 
(1925–2015)

Дра го љуб Дра ган Р. Не дељ ко вић, ро ђен 2. ав гу ста 1925, у исто риј ском Рав њу 
у Ма чви, је дан је од во де ћих ју жно сло вен ских сла ви ста и углед них европ ских 
ком па ра ти ста 20. ве ка. Основ ну и сред њу шко лу за вр шио је у Ру ми, ода клле су му 
оба ро ди те ља (отац Раст ко и мај ка Је ле на), а Фи ло соф ски фа кул тет, Од сек за ис точ-
не и за пад не сло вен ске је зи ке и књи жев но сти, на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. Упо ред-
ну књи жев ност и фран цу ску ли те ра ту ру сту ди рао је на па ри ској Сор бо ни. Уни вер-
зи тет ски док то рат је сте као на Уни вер зи те ту у Страс бу ру, код слав ног фран цу ског 
сла ви сте Жа на Го ми јеа, ка сни је сор бон ског про фе со ра, са те мом Ро мен Ро лан и 
Ште фан Цвајг (Па риз, 1970), а др жав ни док то рат од бра нио је на Уни вер зи те ту у 
Бор доу, пред ко ми си јом ко јом је пред се да вао чу ве ни фран цу ски ком па ра ти ста и 
пи сац Ро бер Ескар пи, а као осно ва за од бра ну по слу жи ла је Не дељ ко ви ће ва сту ди ја 
Уни вер зал не по ру ке ру ске књи жев но сти (прет ход но об ја вље на у Но вом Са ду 1973. 
у из да њу Ма ти це срп ске). 

Дра го љуб Не дељ ко вић је био ис так ну ти про фе сор Бе о град ског уни вер зи те-
та, као и ни за уни вер зи те та у Фран цу ској: у Страс бу ру, Бор доу, Па ри зу, Нан си ју, 
на ко ји ма је пре да вао Упо ред ну књи жев ност, као и ру ску и срп ску књи жев ност, уз 
исто ри ју ци ви ли за ци је и је зи ка. Осно вао је ју го сла ви стич ку ка те дру у Страс бу ру, 
про ши рио и на ви ши сте пен по ди гао срп ске и ру ске сту ди је у Нан си ју где је го ди-
на ма био на че лу Сла ви стич ког од се ка, да би уни вер зи тет ску ка ри је ру за вр шио као 
про фе сор еме ри тус Уни вер зи те та у Нан си ју, на ко ме је то ком не ко ли ко го ди на био 
шеф Ка те дре срп ско хр ват ско га је зи ка и ју го сло вен ских књи жев но сти. Не ко ли ко 
го ди на је др жао Ка те дру срп ско хр ват ског је зи ка и ју го сло вен ских књи жев но сти 
на Уни вер зи те ту Сор бо на.

Д. Не дељ ко вић је уче ство вао на мно го број ним ме ђу на род ним кон гре си ма 
сла ви ста и ком па ра ти ста, а ви ше зна чај них ме ђу на род них на уч них ску по ва у Бео-
гра ду и у ино стран ству је и сам ор га ни зо вао; дао је ве ли ки до при нос на уч ној и 
кул тур ној са рад њи Ср би је и не ка да шње Ју го сла ви је са Евро пом и све том, а у пр вом 
ре ду са Фран цу ском. У плод ној уни вер зи тет ској ка ри је ри осно вао је и уре ђи вао 
ча со пис Фи ло ло шки пре глед, у ко ме су са ра ђи ва ла и нај у глед ни ја име на ју го сло-
вен ске и свет ске на у ке о књи жев но сти и из обла сти лин гви сти ке. Фран цу ски др жав-
ни док то рат био је пре су дан и при ли ком при је ма про фе со ра Д. Не дељ ко ви ћа у 
Европ ску ака де ми ју на у ка, умет но сти и књи жев но сти, са се ди штем у Па ри зу, а на 
осно ву ре фе ра та Ан ри Жа на, рек то ра Уни вер зи те та у Бри се лу и чла на Бел гиј ске 
кра љев ске ака де ми је на у ка. По ред то га члан ства, проф. Д. Не дељ ко вић је ду ги низ 
го ди на био са вет ник у Из вр шном од бо ру Европ ско га дру штва кул ту ре у Ве не ци-
ји и ви ше го ди шњи пред сед ник Срп ског цен тра Европ ско га дру штва кул ту ре у 



Бе о гра ду чи ји је та ко ђе био осни вач . Го ди на ма је био углед ни члан у упра ва ма ме-
ђу на род них удру же ња у обла сти сла ви сти ке и ком па ра ти ви сти ке. На уч на и струч на 
пре да ва ња др жао је на мно го број ним уни вер зи те ти ма, ши ром све та од Ари зо не и 
Мон тре а ла у Се вер ној Аме ри ци до Ки не и Ју жне Ко ре је у Ази ји. Та ко ђе је одр жао 
ве ли ки број по пу лар них пре да ва ња из свет ске и на ци о нал не кул ту ре у мно гим 
гра до ви ма Ср би је и бив ше Ју го сла ви је. Од Ско пља до Љу бља не сву да је био ра до 
ви ђен и слу шан пре да вач. Као пи сац и јав на лич ност, кул тур ни рад ник не ма лог 
угле да, би ран је за чла на Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, као и у ви ше ре дак ци ја 
књи жев них и на уч них ча со пи са.

Као на уч ни рад ник, пи сац и бе сед ник оства рио је ве о ма про дук тив но и бо га то 
де ло. Д. Не дељ ко вић је ау тор ви ше од 400 струч них, на уч них и књи жев них огле да 
на срп ском, фран цу ском, не мач ком, пољ ском и ру ском је зи ку. Он је ау тор два де се так 
књи га, сту ди ја, мо но гра фи ја, огле да, чла на ка и бе се да. Ме ђу њи ма ис так ну то ме сто 
за у зи ма ју: Им пре си о ни зам (Бе о град, 1958), О функ ци ји књи жев но сти и уло зи пе
сни ка (са Љ. Мир ко вић, Бе о град, 1960, 62) Епо хе и прав ци у књи жев но сти (са М. 
Пан ти ћем и Р. Јо си мо ви ћем, Бе о град, 1965), Ро мен Ро лан и Ште фан Цвајг (Па риз, 
1970), Два ви да ре а ли зма у Ти хом До ну М. Шо ло хо ва (Са ра је во, 1967; Ру ма, 2002), 
Уни вер зал не по ру ке ру ске књи жев но сти (Но ви Сад, 1973), Ка обе ћа ној зе мљи (Бео-
град, 1974), Го го ље ве Мр тве ду ше (Вр њач ка Ба ња, За мак кул ту ре, 1974) Моћ и не моћ 
књи жев но сти (Но ви Сад, 1996), Де сан ка Мак си мо вић – пе сник на ше суд би не (Сом-
бор, 1974), Умет ност ту ма че ња по е зи је (са М. Ра до ви ћем, Бе о град, 1979), Про у
ча ва ње књи жев ног де ла (са Д. Жив ко ви ћем, Бе о град, 1992), Ве ли ко до ба ру ске 
књи жев но сти (Бе о град, СКЗ, 2011). Ње го ва на уч на де ла се од ли ку ју ши ро ким 
те мат ским спек тром, ори ги нал ним ана ли за ма и сме лим вред но сним су до ви ма увек 
кри тич ки ар гу мен то ва но уте ме ље ним.

Ју го сло вен ску дра му и тра ге ди ју срп ско га на ро да при кра ју XX и по чет ком 
XXI ве ка Дра го љуб Не дељ ко вић је пра тио као ан га жо ва ни ин те лек ту а лац-ху ма-
ни ста не за ви сног ми шље ња и сло бо до ум ног са мо све сног ро до љу ба у чи та вом ни зу 
пу бли ци стич ких ра до ва. Ње го ва кри тич ка реч у од бра ну исти не и прав де, на ци о-
нал ног до сто јан ства и срп ске кул ту ре би ла је ра до слу ша на у ма ти ци и у ди ја спо-
ри. У тај дру ги сет ње го вих ра до ва до шле су књи ге: Дом без кро ва (Но ви Сад, 1990), 
Ди ја спо ра и отаџ би на (Бе о град, 1994), Ре чи Ср би ма у смут ном вре ме ну (Бе о град, 
1996), Тра же ње до бра у не до ба (Ба ња Лу ка – Бе о град, 1997), Дра ма ци ви ли за ци ја 
на Бал ка ну – срп ска тра ге ди ја на пра гу XXI ве ка (Ба ња Лу ка – Бе о град, 1997), 
Те ме љи срп ске ду хов но сти. Но ве бе се де – по ру ке и књи жев не кри ти ке (Бе о град, 
2000), Отаџ би на и ди ја спо ра – ка ко по ја ча ти ве зе ма ти це и ра се ја ња (Бе о град, 
2002), На у чи те пје сан (Ру ма, 2003), Си зи фов труд (Ру ма, 2003), Вр лет на ста за 
пре о бра же ња (Ру ма, 2004), По ру ке Дра га на Не дељ ко ви ћа (Бе о град, 2006), Спа са
ва ње ду ше (Бе о град, 2011).

У по след њој де це ни ји жи во та Д. Не дељ ко вић се афир ми сао као пи сац-ме мо-
а ри ста и при по ве дач сво јом три ло ги јом ме мо а ра у ко ји ма је об у хва тио сво је до ба, 
ју че ра шњи и са да шњи свет, прет ке и по ро ди цу, као ве ро до сто јан уче сник, са пут-
ник и све док епо хе. То су Се ћа ња у три то ма, ко ја су по ре чи ма ау то ра, „сво је вр стан 
об ра чун са са мим со бом“, са соп стве ним за блу да ма, за лу ти ма и стран пу ти ца ма: 
Из да ле ка све тлост. Се ћа ња I (Бе о град, 2000), Све тлост из бли за или сјај и бе да 
уто пи је. Се ћа ња II), Из ду би не све тлост: у пре двор ју смр ти. Се ћа ња III (Бе о град, 
2003). Овим дра го це ним све до чан стви ма у ко ји ма је тро стру ком све тло шћу осве тље-
но јед но „смут но вре ме“, ва ља ло би до да ти и дра го це ни hom ma ge Li ber ami co rum 
de Dra gan Ne delj ko vić (Be o grad/Nancy, 1993). A по след ње ау то би о граф ско очи то-
ва ње ака де ми ка Д. Не дељ ко ви ћа би ла је књи га ин тер вјуа Све ви ше ћу тим и слу шам 
(Бе о град, Ра шка шко ла, 2011) ко ју је на пра вио Зо ран Хр. Ра ди са вље ви ћа. У тој 
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те ста мен тар ној опо ру ци са др жа ни су по гле ди про фе со ра Д. Не дељ ко ви ћа на књи-
жев ност, срп ско дру штво, срп ску кул ту ру, фи ло со фи ју при ја тељ ства и осврт на соп-
стве ни жи вот и де ло. О про фе со ру Не дељ ко ви ћу као ве ли ка ну срп ске ком па ра ти-
ви сти ке у XX сто ле ћу пи сао ње гов уче ник и са рад ник Ми о драг Ра до вић у књи зи 
Ком па ра тив ни квар тет – М. Ибро вац, Д. Жив ко вић, З. Кон стан ти но вић, Д. Не
дељ ко вић (Но ви Сад, Ака дем ска књи га, 2014).

Ака де мик Д. Не дељ ко вић је за свој пре да ни и про дук тив ни рад био до бит ник 
ви ше на гра да и при зна ња: Ме да ља за слу ге за на род, Ор ден за слу ге за на род, Ор ден 
ра да, Со вјет ска ме да ља Лав Тол стој, Пе ро Пе тра Ко чи ћа, На гра да Ла за Ко стић, 
На гра да Шу шњар, На гра да Срп ска књи га за жи вот но де ло у Ру ми (2005), По ве ља 
за жи вот но де ло Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, При зна ње Ака де ми је Иво Ан дрић. 
Нај зна чај ни је при зна ње и кру на за огро ман на уч ни труд би ло је Све сло вен ско 
при зна ње До сто јев ски, као акорд за за вр шни оглед о Ф.М. До сто јев ском у сту ди-
ји Ве ли ко до ба ру ске књи жев но сти 2012. го ди не. Ака де мик Д. Не дељ ко вић био 
је ди ни срп ски на уч ник и пи сац ко ји је као ла у ре ат об је ди нио на гра да ма дво ји цу 
ве ли ких Ру са: Ла ва Н. Тол сто ја и Ф.М. До сто јев ско га.

За о ку пљен суд би ном срп ског на ро да у ра се ја њу, ака де мик Не дељ ко вић је 
по кре нуо ини ци ја ти ву за ор га ни зо ва ње пр вог кон гре са Отаџ би на би ди ја спо ра 
– ка ко по ја ча ти ве зе ма ти це и ра се ја ња?, ко јим је и пред се да вао. Остао је до кра-
ја жи во та у свој ству пред сед ни ка про грам ског са ве та, на че лу ор га ни за ци је Срп ска 
ве за, чи ји је циљ по ве зи ва ње и са рад ња свих Ср ба и њи хо вих удру же ња ра су тих 
на свим кон ти нен ти ма у 120 др жа ва где жи ви око 4 ми ли о на ра се ље них ли ца. Не-
у мор но се за ла гао за је дин ство Ср ба у ди ја спо ри и у ма ти ци. Ака де мик Д. Не дељ-
ко вић је био је дан од осни ва ча Срп ског на род ног по кре та Све то зар Ми ле тић и 
ње гов ду го го ди шњи пред сед ник. Остао је све вре ме из ван свих по ли тич ких стра-
на ка и де ло вао као не за ви сан ин те лек ту а лац у слу жби сво ме на ро ду ко ји је за 
ње га био „је ди на стран ка“ ко ју при зна је. 

По ред зна чај ног на уч ног и ли те рар ног опу са, про фе сор Дра го љуб Не дељ ко-
вић је по се јао као про све ти тељ мно ге дру ге пло до ве про дук тив ног ра да на по љу 
срп ске на у ке, про све те и кул ту ре. Из ње го ве шко ле је по те кла не ма ла по вор ка 
про фе со ра, док то ра на у ка, ма ги ста ра, пи са ца, умет ни ка, ко ји ма је он био и остао 
тра јан узор и све тао при мер ка ко се слу жи сво ме на ро ду, сво јим при ја те љи ма, 
сво јим уче ни ци ма и по ро ди ци. Ње го во чо ве ко љу бље му је сву да отва ра ло вра та и 
ства ра ло при ја те ље чи ји је он култ не го вао као пре ве ја ни ко смо по лит и свет ски 
при зна ти ху ма ни ста. Ње го ва реч је увек и сву да би ла до бро на мер на, ин то ни ра на 
као апел и упо зо ре ње, али уни вер зал но ра зу мљи ва љу ди ма од мо рав ских се ља ка 
до вр хун ских свет ских на уч ни ка и па ри ских ин те лек ту а ла ца. Он је под јед на ко био 
код ку ће у Ари зо ни, Па ри зу, Ве не ци ји, Мо скви, Пра гу, Вар ша ви, Егип ту, Се у лу, 
Ја сној По ља ни, Мин хе ну, Бе о гра ду и Ве ли кој Дре но ви. Сву да је на сту пао као се јач 
иде ја ко је са оп шта ва под јед на ко до бро на фран цу ском, срп ском и ру ском је зи ку. 
У европ ским и свет ским на уч ним кру го ви ма сма тран је и це њен за ком пе тент ног 
и ува жа ва ног струч ња ка ра до ви ђе ног и слу ша ног на ме ђу на род ним кон гре си ма 
ком па ра ти ста, сла ви ста и ху ма ни ста од Ве не ци је до Бор доа, Страс бу ра и Ин сбру ка. 
Во дио је рав но прав но на уч ни ди ја лог а кат кад и по ле ми ке са вр хун ским на уч ни ци-
ма сво га до ба по пут Р.Ве ле ка, Р. Ескар пи ја, Ж. Го ми јеа, Х.Р. Ја у са, З. Кон стан ти но-
ви ћа, У. Кам па њо ла, Ру са М. П. Алек се је ва, В. Жир мун ског... За слу ге за ви ше го ди шње 
уни вер зи тет ске ак тив но сти на фран цу ским уни вер зи те ти ма до не ле су му фран цу ско 
др жа вљан ство. Као из вр стан ру си ста био је под јед на ко код ку ће и у Ру си ји, а као 
пре ве ја ни ко смо по ли та имао је дом и у Евро пи ко ју је по ште но кри ти ко вао ка да 
је Евро па из не ве ра ва ла соп стве не иде а ле и вред но сти. Срп ска кул ту ра је има ла у 
лич но сти Дра го љу ба Не дељ ко ви ћа не у мор ног иза сла ни ка и сјај ног пред став ни ка 
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ху ма ни стич ке ин те ли ген ци је кон се квент но ан га жо ва ног ин те лек ту ал ца и бор ца 
за ху ма ни стич ке вред но сти. Сво јим де лом и де ло ва њем оста вио је по то њим на ра-
шта ји ма не до сти жан узор и оба ве зу ју ћи етич ки при мер ка ко се у јед ној лич но сти 
мо же ова пло ти ти спој са мо све сног па три о те и ре пре зен та тив ног гра ђа ни на све та.

Др Ми о драг Ра до вић
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ској девојци и Песма у зиму, и њени 
записи народне песме Изгубљено 
злато и кола Кујало 225

Милорад Павић 807
Мина Карџић 225
мит 373
могући светови 59
модерни роман 445
морфологија 373

надреализам 411
наратив личног искуства 71
наративни процепи 505
наратологија 521
нарација 663, 785
неосимболисти 797
неуведени слободни управни говор 139
Нови Јерусалим 351
номадизам 467

онај свет 59
Оријент 445

Павле Поповић 85
парафразирање 21
пародирање облика 797
Пекић 189
плурална фокализација 533
поезија 427
поетика 169, 427
поетска слика 119
поређење 483
поруке 373
Први светски рат 151, 389
превод 21, 139
преводни еквивалент 119
Преглед српске књижевности 85
предложак 21
предсофистичка/софистичка реторика 7

преокрет 553
природа 719
програм 169
простор 59, 189 
професор 427
Пушкин 719

реквизити 807
ренесансни облик 797
реченица-замка 553
рукопис 739

свет приче 521
„споро“ време 663
свети краљ 351
семантика 373
симболи 373
сказ 71
скривени наратив 505
скрипт 553
слагање времена 139
слободни неуправни говор 139
словенски језици 647
спољашња/унутрашња фокализација 533
србофилија 151 
средњи век 695
српска проза 785
српски језик 647
српски романтизам 333
срце 647
стварност 719
Стефан Стратимировић 49
стилско двогласје 139
структура 373
схема риме 119

тамница 151, 739
текстуални светови 483
тело 647
Томас Ман 389
традиција 169, 445
традиционална култура 411
транскрипт фолклорног интервјуа 71
транссветовни идентитет 59
трохеј 119

универзална поетика 767
усмена историја 71
усмена књижевност 411
усмена предања 59
утопија 189

фигуре 7
Физиолог 695
фикција 719
фокализација 533

916



фразеологизми 647
фразеолошка слика света 647
фрејм 553

хаику 797
Хармс 505
хијеротопија 351

хипотетичка фокализација 533
Хрвати 151

цивилизација 389
циклично и линеарно време 663

читалац 505, 521

917



ИМЕНСКИ КАТАЛОГ

Абелсон Роберт П. (Robert P. Abelson) 523, 
553, 554, 557

Абот Портер Х. (H. Porter Abbott) 491, 529
Августин (Augustinus) 23, 35, 592, 703, 704, 

705, 706, 707, 708
Агамбен Ђорђо (Giorgio Agamben) 420
Адамантије Ориген (Ὠριγένης Ἀδαμάντιος) 

703, 704
Адолф Ралф (Ralph Adolphs) 527
Азар Пол (Paul Hazard) 303
Ајдачић Дејан В. 591, 647, 648, 653, 656, 

658
Ајзенштајн – види: Ејзенштајн
Ајнштајн Алберт (Albert Einstein) 202, 417, 

469, 590, 601
Аквински Тома, свети (Saint Thomas D’Aquin) 

204, 706
Алан Грант (Grant Allen) 306
Албахари Давид 300, 302, 785, 786, 787, 790, 

795
Александар Велики (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας) 

30, 282, 895
Алексејев М. П. 913
Алексић Драган 769, 773
Алексић Јана М. 626
Алексић Љубомир 439
Алексић Милан 303, 304, 305, 306, 307, 308
Алечковић Мира 438
Алигијери Данте (Dante Alighieri) 173, 

192, 610, 758, 762, 763
Алимпић Добривоје 602
Алкибијад (Ἀλκιβιάδης) 278
Алкуин (Alcuin) 711
Алмажан Славко 591
Аменабар Александар (Alejandro Amenábar) 

559
Амундсен Роал (Roald Engelbregt Graving 

Amundsen) 198
Анаксимандар (Ἀναξίμανδρος) 588

Андерсен Ханс Кристијан (Hans Christian 
Andersen) 828

Андерсон Бенедикт (Benedikt Anderson) 244
Андокид (Ἀνδοκίδης) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 277, 278
Андрић Александар 798, 804, 888
Андрић Иво 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 

158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
248, 249, 263, 267, 268, 300, 301, 505, 
510, 511, 512, 513, 602, 603, 609, 622, 
744, 764, 809, 810, 819, 828, 829, 831, 
834, 883, 913

Андрић Зоран, протођакон 611
Анђелић Григорије 52, 53
Анђелић Ђорђе 828, 829
Анђелковић Наташа Б. 590
Анри Жан (Jean Henri) 911
Антифонт (Ἀντιφῶν) 7, 8, 9, 11, 13, 17, 278
Антовић Георгије 887
Антоловић Михаел Т. 389
Антонин, архимандрит (Андрей Ивано-

вич Капу́стин) 844
Антонић Ивана Н. 588
Антонова Ольга 647, 649, 652, 659
Аполинер Гијом (Guillaume Apollinaire) 

601, 769
Аполоније са Родоса (Ἀπολλώνιος Ῥόδιος) 

192
Апресян Юрий Дереникович 900
Арагон Луј (Louis Aragon) 590, 601
Арент Хана (Hannah Arendt) 793
Ареопагит Дионисије (Διονύσιος ὁ Ἀρεο-

παγίτης) 605, 607, 608, 609, 610, 611, 
703, 704, 850

Аристотел (Αριστοτέλης) 7, 12, 13, 14, 15, 16, 
196, 204, 282, 485, 491, 501, 521, 698, 
699, 700, 706, 807, 808

Аристофан (Αριστοφανης) 12, 278, 281, 831
Арсеније Први 849



Арсенијевић Владан 886
Арсић Љубица 791, 793
Артур, краљ (King Arthur) 356, 374
Асенчик Е. Ф. 659
Асман Јан (Jan Assmann) 625
Атанасије Александријски 846, 851
Атанасијевић Младен С. 284
Атанацковић Платон 298
Аћимовић Милена 438
Аћин Јовица 714, 715
Аугустодуненсис Хоноријус (Honorius 

Augustodunensis) 697
Ахим фон Арним Лудвиг (Ludwig Achim 

von Arnim) 375
Ахметагић Јасмина 368, 369

Бабић Данило 753
Бабић Јован И. 602
Бадју Ален (Alain Badiou) 819
Баздуљ Мухарем 611
Базиле Ђамбатиста (Giambattista Basile) 

374
Бајазит, султан (لوا ديزياب) 366
Бајрон Џорџ Гордон (George Gordon Byron) 

788
Бајчета Владан 593, 619, 626
Бакхилид (Βακχυλίδης) 34
Бал Микe (Mieke Bal) 533, 534, 535, 536, 539, 

544, 549
Бал Хуго (Hugo Ball) 609
Бала Ђакомо (Giacomo Balla) 769
Балденсперже Фернан (Fernand Baldensper-

ger) 602
Балзак Оноре де (Honoré de Balzac) 601, 

602
Балшић Јелена 359
Бамберг Мајкл (Michael Bamberg) 492
Бан Матија 827
Банашевић Никола 603
Бановић Секула 881
Бановић Страхиња 881
Банфилд Е. (E. Banfield) 540
Баратински Евгениј (Евге́ний Абра́мович 

Бараты́нский) 731
Барсов Н. 60, 68
Барт Ролан (Roland Barthes) 309
Бартлет Фредерик (Frederic Bartlett) 523
Бартуловић Нико 151, 154, 155, 160, 161, 

163, 164, 165, 166, 167, 744
Батлер Џудит (Judith Butler) 467, 469, 470, 

474, 477, 478
Бах Александар фон (Alexander Freiherr 

von Bach) 343
Бах Јохан Себастиан (Johann Sebastian Bach) 

811, 812

Бахтин Михаил 140, 141, 190, 202, 203, 207, 
309, 589, 590, 592, 600, 685

Башић Ђорђе 99
Башић Миливоје 100, 598
Беговић Никола 421, 886
Бедије Жозеф (Joseph Bédier) 303, 603
Бејкер Крејг (Craig Baker) 697
Бекер Мирослав 263
Бекић Томислав 692
Бекон Франсис (Francis Bacon) 183
Беленькиая О. А. 647, 659
Бели Андреј (Андрей Белый) 206, 207
Белић Александар 900
Белча Душан 886
Бемпо Пјетро (Pietro Bembo) 798
Бен Александар (Alexander Benn) 305, 306
Бен-Амос Ден (Dan Ben-Amos) 871
Бенјамин Валтер (Walter Benjamin) 413
Берг Албан (Alban Berg) 205
Бергман Ингмар (Ingmar Bergman) 590
Бергсон Анри (Henri Bergson) 486, 512, 592, 

601
Берет-Браунинг Елизабет (Elizabeth Barrett 

Browning) 120
Берковский Н. 729, 735
Берни Франческо (Francesco Berni) 596
Бетман-Холвег Теобалд (Theobald von Beth-

mann Hollweg) 402
Бетовен Лудвиг ван (Ludwig van Beethoven) 

812
Бећковић Матија 264
Бечановић Николић Зорица С. 589
Бизмарк Ото фон (Otto von Bismarck) 406, 

630
Бир Жанет (Jeanette Beer) 699
Биргер Петер (Peter Bürger) 412, 768
Бичер-Стоув Херијет (Harriet Beecher-Stowe) 

242, 243
Бјанчото Габријел (Gabriel Bianciotto) 702 
Бјелаковић Исидора 296
Бјелогрлић Весна 845
Бјуел Лоренс (Lawrence Buell) 241
Бјукенен Џорџ (George Buchanan) 22
Благојевић Десимир 416
Бланшо Морис (Maurice Blanchot) 179, 184, 

185
Блас Фридрих (Friedrich Blass) 9
Блашковић Ласло 785, 786, 787, 788, 795
Блејк Вилијам (William Blake) 120
Блин Жорж (Georges Blin) 534
Бове Пјер де (Pierre de Beauvais) 697, 713, 

714
Богдан, писар (XIII век) 852
Богдановић Димитрије 297, 352, 369, 598, 

691, 850

919



Богдановић Константин 348, 349
Богдановић Милан 263, 264, 275
Богин Г. И. 735
Богишић Валтазар 359, 665, 670, 671, 672, 

676, 678, 679, 680, 682, 690, 862
Бодлер Шарл (Charles Pierre Baudelaire) 

171, 180, 185, 414, 601
Бодријар Жан 629
Божић Софија 154, 155, 167
Бојд Брајан (Brian Boyd) 528, 529
Бојић Милутин 603, 631
Бојовић Злата 85, 92, 93, 94, 248, 250, 252, 253
Бокачо Ђовани (Giovanni Boccaccio) 374
Болфан Дарко 219
Бом Давид (David Bohm) 491
Бонавентура, свети (Bonaventura, Ioannes 

Fidanza) 706
Бор Нилс (Niels Bohr) 491
Бордо Албер (Albert Bordeaux) 603
Борис I Михаило (Борис I Михаил), бугар-

ски владар 839
Бортолузи Мариса (Marisa Bortolussi) 516
Борхес Хорхе Луис (Jorge Luis Borges) 788, 

831
Боуар Мишел де (Michel de Boüard) 699
Боудл Брајан Ф. (Brian F. Bowdle) 488
Бочаров С. Г. 733, 735
Бочони Умберто (Umberto Boccioni) 769
Бошковић Драган 80, 81, 249, 260
Бошковић Душан 750, 752, 758
Бошковић Иван 154
Бошковић Сања 583, 584, 585, 586
Бошковић Стули Маја 73, 873
Брагина Натаља (Наталья Брагина) 647, 

648, 653, 659
Брајдити Рози (Rosi Braidotti) 473
Брајковић Драгомир 831
Брајовић Тихомир 510, 511, 512, 828
Брак Жорж (Georges Braque) 205, 769
Бранковић Аврам 816
Бранковић Вук 360, 583, 586, 843, 881, 882, 

883
Бранковић Ђорђе, гроф 813 
Бранковић Ђурађ 594, 881, 884
Браун Максимилијан (Maximilian Braun) 

664, 666, 670, 691, 880
Брдар Сања М. 903
Брђаш Бранко 628
Брејди Метју (Mathew B. Brady) 631
Брентано Клеменс (Clemens Brentano) 375
Брентано Франц (Franz Brentano) 199
Бретон Андре (André Breton) 412, 424, 590, 

601, 604
Брехт Бертолт (Bertolt Brecht) 591, 631
Бријер Жан де Ла (Jean de La Bruyère) 602

Брикхаус Ана (Anna Brickhouse) 244
Брикхаус Ана (Anna Brickhouse) 244
Бритон Силија (Celia Britton) 540
Бркић Светозар 109, 110, 116
Броз Иван 900
Броз Јосип Тито 120, 511
Брозовић Далибор 293
Брокијер Бертрандона (Bertrandon de la 

Bro(c)quière) 361
Бронте Шарлота (Charlotte Bronntë) 477, 547
Бруеревић Марко 681
Брук Питер (Peter Brook) 817
Брукс Клинт (Cleanth Brooks) 534
Брун Марк (Mark Brune) 523
Брунелески Филипо (Filippo Brunelleschi) 

209
Брунер Џером (Jerome Bruner) 523
Будило, српски писар 840
Будимир Милан 156
Буеровић Марко 596
Булат Петар 648
Були Мони де Салмон (Salmon Monny de 

Boully) 769, 770, 773
Бунило, писар 838
Бунић Џиво 99, 101
Буњуел Луис (Luis Buñuel) 590, 772, 776
Бура Никола 682, 691
Бут Вејн (Wayne C. Booth) 220, 221, 623

Вагнер Рихард (Wilhelm Richard Wagner) 
189, 206, 207, 394, 399, 811

Ваи Ч. Димок (Wai Chee Dimock) 244
Вајант Андре (André Vaillant) 603 
Вајлд Оскар (Oscar Wilde) 120, 753
Вајт Хејден (Hayden White) 615, 616, 618
Вајт Џејмс (James White) 776
Вајферт Ђорђе 654
Вакарелски Христо 648 
Валберг Емануел (Emmanuel Walberg) 702
Вале Елен (Ellen Valle) 141
Валери Пол (Paul Valéry) 180, 601, 603, 604, 

605, 829
Валовић Вал 99
Ваљаревић Срђан 612
Ван ден Брук Мелер (Moeller van den Bruck) 

408
Варвек Барт (Bart Vervaeck) 544
Варница Невена П. 97, 98, 103, 299
Василије Велики (Βασίλειος ὁ Μέγας) 859
Васильева А. Н. 647, 659
Васиљевић Алимпије 830
Васиљевић Миодраг 225, 231, 234, 238, 874
Васиљевић Соња 279, 279
Васић Драгиша 248, 267, 268
Васић Павле 234

920



Васић Слободанка 631
Ведекинд Франк (Frank Wedekind) 397
Везилић Алексије 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57
Векецки Арсеније 563, 564, 565, 566, 570
Векецки Георгије 563
Векецки Павел 566
Векецки Пијада 566
Велек Рене (René Wellek) 913
Велецкаја Наталија Николајевна (Наталья 

Николаевна Велецкая) 60, 63
Великић Драган 785, 786, 787, 788, 789, 795
Велимировић Николај 257
Величковић Д. 60
Величковский Борис М. 526, 530
Велмар Јанковић Владимир 439
Велмар-Јанковић Светлана 260, 782
Велс Херберт Џорџ (Herbert George Wells) 

590
Вељачић Чедомил 621, 623
Вендина Татьяна 652, 659
Вензел Жан-Пол (Jean-Paul Wenzel) 604
Вергилије Марон Публије (Publius Vergilius 

Maro) 33, 216
Верн Жил (Jules Verne) 602
Вернан Жан-Пјер (Jean-Pierre Vernant) 277
Вернандски Владимир (Влади́мир Ива́но-

вич Верна́дский) 195, 196
Верт Пол (Paul Werth) 494
Вертов Џига (Dziga Vertov – Дави́д А́беле-

вич Ка́уфман) 772, 776
Веселиновић Јанко 505, 506, 507, 509, 512, 

513, 514, 517
Веселиновић Соња 298
Веселовски Александар 873
Весковић Младен 275
Вестон Џеси (Jessie L. Weston) 217
Ветрановић Мавро 594, 595
Вивалди Антонио (Antonio Lucio Vivaldi) 

205
Виготски Лав (Лев Семёнович Выготский) 

523
Видаковић Милован 53, 56, 248, 258, 563, 

566, 570
Видал-Наке Пјер (Pierre Vidal-Naquet) 277
Видојевић Марина Ж. 351
Видрић Владимир 761
Вијон Франсоа 605
Вико Ђанбатиста (Giambattista Vico) 585
Виламовиц-Молендорф Улрих фон (Ulrich 

von Wilamowitz-Moelendorff) 9
Вилер Џон Арчибалд (John Archibald 

Wheeler) 590
Винавер Станислав 107, 110, 258, 308, 416, 

592, 769, 770, 773, 799, 804, 809, 819

Виноградов В. В. 732, 735
Виноградов Виктор 79
Виноградова Людмила Н. 63, 68, 648, 659 
Виноградова Н. 720, 735
Вињи Алфред де (Alfred de Vigny) 604
Витковић Гаврило 342
Виткоп Филип (Philipp Witkop) 390, 406
Виторовић 631
Витрувије Марко (Marcus Vitruvius Pollio) 

209
Виту Пјер (Pierre Vitoux) 535
Вишић Марко 13, 15
Вишњић Филип 625, 626, 673, 686, 884
Вјежбицки Јан 263
Владушић Слободан 301
Влајић Поповић Јасна 899
Вламенк Морис (Maurice de Vlaminck) 414
Влатковић Иван 666
Возаровић Григорије 564, 570
Воиновић Милош 881
Војичић Милован 586
Војновић Иво 165
Војновићи 53
Волер Џоел (Joel Woller) 540
Волтер (Voltaire) 407
Волф Вернер (Werner Wolf) 556
Волф Џенет (Jenet Wolff) 547
Ворагине Јаков де (Jacobus de Voragine) 374
Вордсворт Вилијам (William Wordsworth) 

180
Ворен Роберт Пен (Robert Penn Warren) 533
Воркапић Славко 773, 781
Вркљан Ирена 475
Вујановић Драгутин 800
Вујановић Милан 431
Вујановски Стефан 50
Вујић Јелена Љ. 119, 120
Вујић Јоаким 53
Вујков Даница 226
Вујновић Татјана 299
Вукадиновић Алек 416, 605
Вукадиновић Божо 248, 275
Вукадиновић Снежана М. 282, 313
Вукашиновић Владимир 22, 44, 46
Вукашиновић Желимир Д. 588
Вукићевић Драгана Б. 258, 259, 505
Вуковић Гордана 231
Вуковић Ђорђије 174, 185
Вукомановић Алекса 827
Вукомановић Славко 315
Вуксановић Миро 250, 255, 257, 258, 259, 270
Вукчевић Радојка 632
Вуловић Јелена В. 533
Вулф Вирџинија (Virginia Woolf) 183, 184, 

791

921



922

Вучковић Радован 182, 183, 185, 264, 275, 
768, 782

Вучо Александар 272, 590, 769, 773

Гавани Д. Б. (D. B. Gavani) 522
Гавинс Џоана (Joanna Gavins) 494, 496, 499
Гаврило I Рајић, српски патријарх 842
Гавриловић Андра 228
Гавриловић Зоран 303, 304
Гаврић Томислав 820
Гаилс Пол (Paul Giles) 244
Гајтс Хенри Луис, Јр (Henry Louis Gates, 

Jr.) 244
Гамкрелидзе Томас (Thomas V. Gamkrelidze) 

890
Гароња-Радованац Славица 669, 691, 886
Гаспаров М. Л. 880
Гатари Феликс (Félix Guattari) 423, 467, 473, 

474, 480
Гаћиновић Владимир 742
Гвозден Владимир 300
Гедел Курт (Kurt Gödel) 590
Геземан Герхард (Gerhard Friedrich Franz 

Gesemann) 690
Гелхорн Марта (Martha Ellis Gellhorn) 631
Генадије Светогорац 845, 851
Генеп Арнолд ван (Arnold van Gennep) 515
Генон Рене (René Guénon) 206
Гентнер Дедре (Dedre Gentner) 483, 487, 488
Георге Штефан (Stefan George) 408
Георгијевић Крешимир 234
Георгије-Радослав 838, 839
Гербер Густав (Gustav Gerber) 79
Герц Клифорд (Clifford Geertz) 516
Гершензон М. 728, 729, 735
Геснер Конрад (Konrad Gessner) 699
Гете Јохан Волфганг (Johann Wolfgang von 

Goethe) 111, 180, 297, 342, 399, 403, 
602, 747, 748, 798

Гжесјак Р. (R. Grzesiak) 904, 908
Гикић Петровић Радмила 225, 226, 234
Гилберт Сандра (Sandra M. Gilbert) 477
Гиљфердинг А. Ф. 838, 844
Гиппиус В. В. 728, 732, 735
Глишић Милован 602
Глишић Станка 427
Глушчевић Зоран 111, 116, 263, 275
Гогољ Николај Василјевич (Николай Ва-

силЬевич Гоголь) 543, 649, 912
Годомиров Каменко Б. 886
Гоја Франциско (Francisco Jose de Goya y 

Lucientes) 268
Гојковић Дринка 186
Гојмерац Евгенија 155, 159
Голдинг Вилијам (William Golding) 219, 220

Голдони Карло (Carlo Goldoni) 342, 343
Голијанин-Елез Сања 176, 185
Головин В. 731, 736
Головченко Г. А. 731, 732
Голубовська Ірина 648, 659
Гољицин Александар 608, 611
Гомије Жан 912, 913
Гончаров Иван Александрович 721 
Гончарова Наталија Сергејевна 769
Горгија (Γοργίας) 7, 10, 11, 37, 277
Гордић Петковић Владислава С. 785
Гордић Славко 180, 185, 250, 261, 264, 268, 

275, 828
Горнаков 723
Гортан Премк Даринка 899, 901, 902
Грачанин Гаја 755, 765
Грбић Драгана 45, 46
Грдинић Никола 298, 798, 804
Греј Џон (John Gray) 279
Гремијон Жан (Jean Grémillon) 772, 776
Гренијер (Grenier) 604
Грибоедов АлександЬЬр 723
Григорије Рашки 845, 846
Григорович В. И. 838
Грим Алберт Лудвиг (Albert Ludewig Grimm) 

375
Грим Вилхелм (Wilhelm Grimm) 375
Грим, браћа (Jacob Grimm, Wilhelm Grimm) 

373, 374, 375, 376, 378, 509
Гринблат Стивен (Stephen Greenblatt) 589
Грицкат Ирена 900
Грковић-Мејџор Јасмина 889, 890, 892, 894, 

895
Грол Милан 601
Грос Георг (George Grosz) 769
Груез Кристин Силва (Kirsten Silva Gruesz) 

244
Груичић Михаил 427
Грујић Никанор 298, 299
Грујић Тамара 120, 121, 131
Грчевић Фрањо 304
Губар Сузан (Susan Gubar) 477
Гундулић (Џиво) Иван 89, 90, 99, 101, 248, 

253, 430

Давидовић Д. 295
Давичо Оскар 265
Дагер Луј (Louis-Jacques-Mandé Daguerre) 

788
Дакић Владимир 750
Дали Салвадор (Salvador Dalí) 590, 769
Далмејда Џорџ (Georges Dalmeyda) 14
Дамигерон (Damigeron) 700
Дамилтон Антоан (Antoine d’Hamilton) 374
Дамјани Пјетро (Pietro Damiani) 706



Дамјанов Сава 57, 250, 258, 275, 297, 617, 
618, 813, 819, 820

Дандес Ален (Alan Dundes) 871
Данил Константин 563
Данило II, архиепископ 845, 848, 849, 850
Данило III, патријарх 586
Даничић Ђура 351, 714, 827, 828
Данојлић Милован 131, 264, 275, 300, 302, 

592
Д’Анунцио Габриел (Gabriele d’Annunzio) 

798
Данченко Владимир (Влади́мир Ива́нович 

Немиро́вич-Да́нченко) 631
Дарел Лоренс (Lorens Darel) 279, 590
Дединац Милан 411, 413, 414, 415, 416, 417, 

418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 604
Декарт Рене (René Descartes) 204
Делез Жил (Gilles Deleuze) 423, 467, 473, 

474, 480, 491
Делик Луј (Louis Delluc) 772, 776
Делић Јован М. 110, 116, 165, 167, 172, 176, 

185, 186, 249, 270, 296, 302, 592, 624, 
625, 823, 828, 832

Делић Лидија Д. 59, 60, 67, 68, 69, 587, 590, 
689, 691, 695, 715, 880

Демић Мирко 264
Демокрит (Δημόκριτος) 33
Демостен (Δημοσθένης) 7, 17, 278, 282
Денегри Јерко 780, 781, 782
Денић Чедомир 25, 46
Дерен Андре (André Derain) 414, 769
Дерен Маја (Maya Deren – Элеоно́ра Дерен-

ко́вская) 776
Деретић Јован 94, 338, 339, 349, 570
Дерида Жак (Jacques Derrida) 201, 500
Десница Владан 248, 257, 269, 270
Деспић Ђорђе 249, 267, 301
Детелић Мирјана 60, 68, 69, 676, 688, 689, 

691, 880
Дешић Милорад 899, 902
Диздаревић Крњевић Хатиџа 672, 691, 870, 

871, 876
Дизни Волт (Walt Disney) 383
Диксон Вилијам (William Dickson) 772, 

775, 776
Диксон Петер (Peter Dixon) 516
Дилак Жермен (Germaine Dulac) 772, 773, 

776
Дилтај Вилхелм (Wilhelm Dilthey) 832
Димитријевић Владимир 607, 608, 611
Димитријевић Драгутин Апис 160, 161, 166
Димић Велимир 185
Динарх (Δείναρχος) 7, 278
Динић Скочајић Стана 484, 485, 501
Дионисије из Халикарнаса (Διονύσιος) 8

Диоскорид Педаније (Pedanius Dioscoridus) 
700

Диркем Емил (Émile Durkheim) 585
Дишан Марсел (Marcel Duchamp) 769, 772, 

776
Дјурант Вил (William James Durant) 282
Добрашиновић Голуб 501
Доде Алфонс (Alphonse Daudet) 601
Дођеновић Јован 56
Долежел Лубомир 491, 492, 506, 515, 538
Домазет Сања 682
Домановић Радивоје 274, 305
Доманский Ю. В. 735
Доментијан Хиландарац 252, 255, 843, 845, 

846
Донат Бранимир 154
Дос Пасос Џон (John Dos Passos) 242
Достојевски Фјодор Михајлович (Федор 

Михайлович Достоевский) 207, 394, 
395, 721, 726, 727, 745, 758, 762, 913

Драганић Ифигенија 15, 18, 277
Драгин Наташа Ж. 860
Драгићевић Рајна 899, 900, 903
Драгојевић Жарко 774, 775
Драгојловић Драгољуб 696
Дражић Силвиа Х. 467
Драјзер Теодор (Theodore Dreiser) 244
Драјфус Алфред (Alfred Dreyfus) 393, 396
Дрелан Изабел (Isabelle Draelants) 700
Држић Марин 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

595
Дукај Јачек (Jacek Dukaj) 591
Дукова Уте (Ute Dukova) 648
Дунђерски Ленка 112, 113, 114, 115, 117
Дурбешић Војмир 157, 158
Дучић Јован 248, 263, 265, 266, 267, 305, 

592, 623, 624, 625, 757, 769, 831, 834

Ђерговић Јоксимовић Зорица Н. 591
Ђилас Алекса 270
Ђилас Милован 248, 269, 270
Ђинђић Славољуб
Ђокић Даница 677, 691
Ђорђевић Бојан 427, 428, 429, 430, 431, 432, 

437, 438, 440, 443, 592
Ђорђевић Владимир 830
Ђорђевић Јован 344, 345, 349
Ђорђевић Милош 68
Ђорђевић Смиљана 80, 81
Ђорђевић-Белић Смиљана 73, 81
Ђорђић Стојан 249, 271
Ђукић Перишић Жанета 152, 153, 154, 155, 

156, 157, 162, 167, 511, 828
Ђурђевић Игњат 90, 91, 433
Ђурђевић Стијепо 88, 89, 99, 100
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Ђурић Војислав 69, 284, 357, 367, 368, 369, 
885

Ђурић Ђорђе 250
Ђурић Милош Н. 17
Ђурић Мина М. 592
Ђурић Пауновић Ивана 611, 612, 613, 614
Ђурковић Миша 408
Ђуровац Станица 436, 437, 438
Ђуровић Вељко 629, 630, 631, 632

Евакс (Evax) 700
Евдокимова Људмила (Ludmilla Evdoki-

mova) 713
Евен Зохар Итамар (Itamar Even-Zohar) 298
Егелинг Викинг (Viking Eggeling) 772, 776
Егерић Мирослав 264, 275
Едисон Томас Алва (Thomas Alva Edison) 

772, 775, 776
Ежен Јонеско (Eugène Ionesco) 818
Ејенбаум Борис Михајлович (Борис Ми-

хайлович Эйхенбаум) 773
Ејзенштајн Сергеј Михаилович (Сергей 

Михайлович Эйзенштейн) 210, 211, 
213, 772, 776

Екартсхаузен Карл фон (Karl von Eckart-
shausen) 342

Еко Умберто (Umberto Eco) 365, 369, 610, 
682, 700

Елез Весна 626
Елијаде Мирча 353, 354, 361, 362, 366, 369, 

412, 585, 591, 676, 686, 691
Елијар Пол (Paul Éluard) 601
Елиот Томас Стернс (Thomas Stearns Eliot) 

171, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 
186, 217, 218

Елисон Ралф (Ralph Ellison) 242
Емот Кетрин (Catherine Emmott) 499, 559
Емпедокле (Ἐμπεδοκλῆς) 194
Емпсон Вилијам (William Empson) 178
Енгел Јохан Јакоб (Johann Jakob Engel) 342
Енгр Кенет (Kenneth Anger – Kenneth 

Wilbur Anglemyer) 776
Епиктет (Ἐπίκτητος) 282
Епстен Жан (Jean Epstein) 772, 776
Епштејн Михаил (Михаил Наумович Эп-

штейн) 491, 500, 501, 728, 736
Ераковић Радослав Љ. 49, 55, 57, 258, 260, 

299, 563, 570
Ердељан Јелена 353, 354, 355, 358, 359, 361, 

362, 363, 364, 369
Ердељановић Александар 771
Ереди Жозе Марија де (José-Maria de 

Heredia) 601
Еркман-Шатријан (Erckmann-Chatrian; Émile 

Erckmann, Alexandre Chatrian) 602

Ернст Макс (Max Ernst) 769
Ескарпи Робер (Robert Escarpit) 913
Есхил (Αισχύλος) 12, 278, 281, 588, 747, 753, 

762
Есхин (Αἰσχίνης) 7, 8, 278
Еурипид (Ευριπίδης) 278, 281, 285, 753
Ешенбах Волфрам фон (Wolfram von Eschen-

bach) 192

Жам-Раул Данијела (Danièle James-Raoul) 
702, 713

Жари Алфред (Alfred Jarry) 590
Женет Жерар (Gérard Genette) 205, 206, 309, 

508, 510, 512, 533, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 540, 542, 543, 544, 549, 600

Жервез (Gervaise) 701
Живадиновић Стеван – Ване Бор 769, 773
Живановић Ђорђе 85, 86, 94
Живанчевић Секеруш Ивана 302
Живковић Васа 298, 300
Живковић Драгиша 186, 333, 334, 336, 337, 

344, 345, 346, 347, 348, 349, 370, 484, 
501, 621, 622, 815, 819, 823, 832, 912, 913

Живковић Кирил 52
Живковић М. 860
Жигмунд Луксембуршки (Zikmund Lucem-

burský) 368
Жид Андре (André Paul Guillaume Gide) 

601
Жирмунски В. 913
Жуњић Слободан 22, 44, 46
Жутић Никола 154

Замбон Франческо (Francesco Zambon) 703, 
704, 705, 707, 715

Згуста Ладислав 900
Зечевић Божидар 691, 772, 773, 774, 775, 782
Зечевић Слободан 419, 424, 676, 677, 691
Зис Едвард (Eduard Suess) 194, 195
Златарић Динко (Доминик) 99
Златарић Марин 596
Златоусти Јован 757
Зобеница Николина Н. 373
Зоговић Мирка 807, 808, 809, 819
Зоговић Радован 440
Зола Емил (Émile Zola) 392, 601
Зонтаг Сузан (Susan Sontag) 818
Зузорић Цвијета 299
Зухла Беате Регина (Beate Regina Suchla) 

611

Ибровац Миодраг 604, 913
Ива́н I Данилович Калита 841
Иванић Душан 248, 250, 275, 692, 824, 827, 

888
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Иванов Вјачеслав (Вячеслав Всеволодо-
вич Иванов) 890

Ивановић Ненад 899, 902, 903
Ивековић Фрањо 900
Ивић Алекса 764
Иглтон Тери (Terry Eagleton) 615
Игњатовић Драгољуб 131
Игњатовић Јаков 297
Игњачевић Светозар 130, 131
Иго Виктор (Victor Hugo) 604
Изер Волфганг (Iser Wolfgang) 506, 547
Илић Војислав 248, 259, 267, 301
Илић Д. 506
Илић Мандић Јелена 885
Илић Марија Р. 589
Илсон Роберт (Robert F. Ilson) 900
Ингарден Роман (Roman Witold Ingarden) 

199, 506
Инглиш Џејмс (James English) 244
Индикоплевст Козма (Κόσμας Ἰνδικοπλεύ-

στης) 706
Инок из Далше 845
Ипо Селестин (Hippeau Célestin) 699
Исеј (Ἰσαῖος) 7, 9, 278
Исократ (Ἰσοκράτης) 7, 10, 17, 278, 282

Јагић Ватрослав 91, 351, 352
Јакић Милена 899, 902
Јакобсен Пер (Per Jacobsen) 510
Јакобсон Роман 309, 850
Јаковљевић Бранислав 477
Јакшић 631
Јакшић Ђура 752
Јакшић Милета 742, 747, 748, 749, 752, 757, 

758, 762, 763, 764
Јакшић Провчи Бранка 301
Јакшићи, браћа 881, 888
Јан Манфред (Jahn Manfred) 533, 535, 537, 

539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 554, 558
Јандрић Љубо 152, 156, 157, 159
Јанковић Драгослав 86, 88, 94
Јанковић Емануел 343
Јанковић Милица 427
Јанковић Миријевски Теодор 50
Јанковић Павле 565
Јанковић Стојан 881
Јаношевић Даринка 434, 435, 438, 439 
Јап Виљем Брандсон (William Brunsdon 

Yapp) 711
Јасон Хеда (Heda Jason) 666, 668, 675, 871
Јаћимовић Слађана 424, 627
Јаус Ханс Роберт (Hans Robert Jauss) 297, 

298, 516, 913
Јевпраксија 299
Јевстатије Први 849

Јевтић Атанасије 714
Јевтић Боривоје 165
Јејтс Вилијам Батлер (William Butler Yeats) 

171, 185
Јелача Бојана 233
Јелена Анжујска 849, 853
Јелесијевић Снежана 837
Јелић Јелена 120, 131
Јеремић Драган М. 263, 264, 275, 303, 304, 

305
Јерков Александар 167
Јеротић Владета 815, 820
Јефимија, монахиња ( Јелена Мрњавчевић) 

299, 366, 586, 599, 845, 853
Јефрем, монах 845
Јингер Ернст (Ernst Jünger) 408
Јоаникије Први 849
Јовановић Александар 264, 275, 421, 424
Јовановић Анастас 234
Јовановић Биљана 791, 792, 793
Јовановић Бојан 62, 63, 68, 691
Јовановић Вићентије 338
Јовановић Војислав 602, 830
Јовановић Гордана 352, 360, 364, 370, 441
Јовановић Јован Змај 248, 259, 272, 298, 300, 

739, 740, 751, 752, 830, 831, 832, 835
Јовановић Јосиф 54
Јовановић Милан 829, 830, 834
Јовановић Петар 564, 565, 570
Јовановић Сегединац Пера 888
Јовановић Славко 631
Јовановић Слободан 304, 828, 829
Јовановић Стоимировић Милан 834
Јовановић Томислав 250, 251, 252, 696, 715
Јовић Бојан 66, 68, 590, 770, 782
Јовићевић Татјана 259
Јозеф Франц (Franz Joseph) 753, 756
Јокић Јасмина 81, 299
Јолес Андре (André Jolles) 74, 864
Јонић Велибор 741
Јосијевић Јелена М. 139
Јосимовић Радослав 912
Јосиф Други Хабзбуршки (Joseph Benedikt 

Anton Michael Adam) 53, 54, 342
Југовићи 881
Јукић Лука 161
Јунг Карл Густав (Carl Gustav Jung) 585, 876
Јурак Мирко 121, 122, 132
Јурић Славица 596, 597, 598, 599, 600
Јустинијан I (Flavius Petrus Sabbatius 

Iustinianus) 60
Јухас Георгиевска Љиљана М. 252, 851

Каблиц Алберт (Albert Kablitz) 537
Казначић Антун 596
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Кајзер Волфганг (Wolfgang Kayser) 179, 186
Калајић Драгош 264
Каликло Николај 843
Калири Франческо (Francesco Caliri) 797, 804
Калић Јованка 361, 368, 370
Камарова М. 648
Ками Албер (Albert Camus) 788
Кампањоло-Бувије Мишел (Campagnolo-

Bouvier, Michelle) 913
Кандински Василиј (Василий Васильевич 

Кандинский) 205
Кандински Василиј (Василий Васильевич 

Кандинский) 769
Кант Имануел (Immanuel Kant) 336, 828
Капор Момо 624, 831
Каравесовић Дејан 140, 148
Карађорђевић Александар 160, 348, 433, 

434, 511
Карађорђевић Ђорђе 511, 881, 887
Карађорђевић Олга 438
Карађорђевић Персида 348
Карађорђевић Петар II 434, 435, 439
Карамзин Н. К. 719, 722, 723, 724, 725, 726, 

727, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 737
Карановић Зоја 81, 299
Караулац Мирослав 152, 154, 156, 157, 167
Караџић Вукомановић Мина 226, 227, 228, 

234
Караџић Вук Стефановић 226, 228, 229, 

234, 248, 254, 255, 259, 268, 286, 293, 
294, 295, 296, 299, 300, 336, 421, 578, 
579, 586, 625, 670, 683, 691, 762, 831, 
833, 861, 873, 875, 876, 877, 880, 883, 
884, 886, 887, 900

Кардучи Ђозуе (Giosuè Carducci) 798
Карлајл Томас (Thomas Carlyle) 879
Кармоди Франсис (Francis J. Carmody) 699
Каровић Немања З. 628
Касановиц Имануел (Immanuel M. Casano-

witz) 10
Касија (Κασσία) 598 
Касирер Ернст (Ernst Cassirer) 585
Катул Гај Валерије (Gaius Valerius Catullus) 

283
Каулици Дамјан 53
Кафаленос Ема (Emma Kafalenos) 554
Кафка Франц (Franz Kafka) 474
Кашанин Милан 303, 739, 740, 749, 756, 758, 

759, 761, 764, 765
Квас Корнелије Д. 107
Квин Мајкл (Michael Quinn) 603
Квинтилијан Марко Фабије (Marcus Fabius 

Quintilianus) 7, 8, 17, 45, 283, 485, 486
Келер Готфрид (Gottfried Keller) 745, 747, 

758, 762

Келетер Френк (Frank Kelleter) 523
Кенеди Џорџ А. (George A. Kennedy) 13, 14
Кертес Имре (Imre Kertész) 472
Кестлер Артур (Kösztler Artúr / Arthur 

Koestler) 591
Кики са Монпарнаса (Kiki de Montparnasse 

– Alice Ernestine Prin) 781
Кинг Стивен (Stephen Edwin King) 591
Кингсбери Семјуел Шипман (Samuel 

Shipman Kingsbury) 10
Кипријан Рачанин 586
Кирико Ђорђо де (Giorgio de Chirico) 590, 

769
Кирил Александријски 859
Кирлиан Семён Давидович 469
Кирхнер Ернст Лудвиг (Ernst Ludwig Kirch-

ner) 769
Кисић Божић Милица 282
Китс Џон (John Keats) 120
Кићовић Мираш 338, 349
Кифер Анселм (Anselm Kiefer) 609
Киш Данило 192, 300, 301, 472, 592
Кјеркегор Серен (Søren Aabye Kierkegaard) 

163, 744
Кјухељбекер Вијгељм Карлович (Кюхе-

льбекер Вильгельм Карлович) 731
Клајст Хајнрих фон (Heinrich von Kleist) 473
Кламфер Хани (Hani Klampfer) 162
Кле Пол (Paul Klee) 769
Клемансо Жорж (Georges Benjamin Cle-

menceau) 406
Клер Рене (René Clair) 772, 776
Клеут Марија 226, 250, 253, 254, 255, 563, 

666, 691, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 
867, 868, 869, 870, 872, 879, 881, 887

Кнежевић Јован 343, 344
Кнежевић Милојко 714
Ковачевић Божидар 601
Ковачевић Гаврило 53
Ковачевић Душан 281
Ковачевић Иванка 121, 122, 132
Ковачевић Милош 139, 140, 141, 144, 148, 

486, 501
Ковачек Божидар 338, 349
Козачински Мануил 23, 46, 337, 338, 339, 340
Кокинов Б. (Boicho Kokinov) 487
Кокошка Оскар (Oskar Kokoschka) 769
Кокто Жан (Jean Cocteau) 772, 776
Колендић Петар 87, 89, 103
Колман Кетлин (Kathleen Coleman) 631
Колриџ Семјуел Тејлор (Samuel Taylor 

Coleridge) 180
Колумбо Кристофор (Cristoforo Colombo) 

610
Кољевић Никола 186
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Кољевић Светозар 121, 122, 132, 266, 625, 
883

Кон Дорит (Dorrit Cohn) 496
Кондратьева О. Н. 659
Конрад Валдемар (Valdemar Konrad) 199, 

631
Конрад Ђерђ (Konrád György) 472
Констан Бенжамен (Benjamin Henri-Constant 

de Rebecque) 601
Константин Велики (Constantinus Magnus) 

353, 356, 357, 363, 366
Константин Филозоф (Костенечки) 351, 

352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
360, 363, 364, 366, 367, 369, 370, 586, 
837, 838, 842, 843

Константин, свети (Ћирило) 222, 838, 839
Константиновић Зоран 186, 913
Константиновић Изабела 46
Константиновић Радомир 110
Концевич-Ђидух Едита (Edyta Koncewicz-

Dziduch) 649
Коњовић Петар 232
Коракс из Сиракузе (Κόραξ) 7
Кораћ Станко 264
Кордић Синиша 427
Корићанац Татјана 368, 370
Корнеј Пјер (Pierre Corneille) 342
Коронини-Кронберг Јохан (Johann Coronini 

von Cronberg) 343, 344
Кортисар Хулио (Julio Cortázar) 590, 591
Косановић Душан 219
Коскина Елена (Елена Коськина) 651, 659
Косовац Мата 750
Костић Веселин 121, 122, 132
Костић Ђорђе 902
Костић Звонимир 226
Костић Лаза 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 

117, 248, 258, 260, 300, 308, 757, 763, 
812, 815, 819, 820, 823, 829, 831, 913

Костыря Вячеслав 454, 463
Котарчић Љубомир 715
Коцебу Август фон (von August Kotzebue) 

342
Кочић Петар 248, 265, 266, 267, 268, 913
Кошничар Софија 300
Краенброк-Дукова Уте 659
Кракауер Зигфрид (Siegfried Kracauer) 774
Краков Станислав 592, 769, 773, 782, 812, 

819
Краљевић Марко 586, 664, 683, 882
Крас Марко Лициније (Marcus Licinius 

Crassus) 37
Крејн Роналд Салмон (Ronald Salmon Crane) 

335, 631
Кретјен де Троа (Chrétien de Troyes) 192

Крижко Олена 647, 648, 659
Крисп Питер (Peter Crisp) 494
Кристал Дејвид (David Crystal) 193, 194
Кроња Ивана 782
Кропоткин Петер (Пётр Алексе́евич Кро-

по́ткин) 762
Кроче Бенедето (Benedetto Croce) 819
Ксенофонт (Xenophōn) 281
Кујунџић Милан Абердар 228, 229, 830
Куленовић Јелена 233
Куленовић Скендер 627
Кулишић 631
Кулишић Шпиро 69, 424
Куљешов Лав (Лев Влади́мирович Куле-

шо́в) 772, 776
Курешевић Марина 894, 895
Куртовићи 53
Курцијус Ернст Роберт (Ernst Robert Curtius) 

216, 223

Лабиш Ежен (Eugène Labiche) 602
Лабов Виљем (William Labov) 496
Лабок Перси (Percy Lubbock) 537
Лавкрафт Хуард Филипс (Howard Phillips 

Lovecraft) 590
Лагард Андре (André Lagarde) 399
Лазаревић Бранко 263, 304, 744
Лазаревић Лаза 602
Лазаревић Пајсије 860
Лазаревић Стефан 290, 291, 351, 352, 353, 356, 

357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 
367, 368, 369, 370, 586, 599, 841, 843

Лазић Милорад 696, 715
Лазић Небојша Ј. 189
Лазовић Милица М. 587
Лајбниц Готфрид Вилхелм (Gottfried 

Wilhelm Leibniz) 204
Лакан Жак (Jacques Lacan) 533
Лала Лазар 344
Лалић Иван В. 180, 217, 263, 275, 604, 626, 

800, 801, 802, 804
Лалић Михаило 249, 269, 270, 271
Ламартин Алфонс де (Alphonse-Marie-Louis 

de Prat de Lamartine) 602
Лангакер Роналд (Ronald W. Langacker) 549
Лангбен Јулијус (Julius Langbehn) 399
Ландау Сидни (Sidney I. Landau) 899, 900
Лансер Сузан (Susan Sniader Lanser) 549
Латас Омер, паша 511
Лафито Пјер-Франсоа (Pierre-François 

Lafitau) 585
Лахман Ренате (Renate Lahman) 591
Ле Корбисије (Le Corbusier) 209
Лебег Филеас (Philéas Lebesgue) 601, 603
Лебл Арпад 743, 745, 752
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Левандер Керин (Karin Levander) 244
Леви Бернар-Анри (Bernard-Henri Levy) 

472
Леви Макаријус Лаура (Laura Levi Makarius) 

415
Леви-Брил Лисијен (Lucien Lévy-Bruhl) 585
Левин Роберт (Robert Levine) 244
Леви-Строс Клод (Claude Lévi-Strauss) 

209, 210, 373, 378, 720
Легард Пол де (Paul de Lagarde) 407
Леже Фернар (Fernand Léger) 772, 776, 781
Лејкоф Џорџ (George Lakoff) 494
Ленголд Јелена 791, 793
Леоновић Нина 233
Лербије Марсел (Marcel L’Herbier) 772, 776
Лесинг Готхолд Ефрајм (Gotthold Ephraim 

Lessing) 342
Лесинг Дорис (Doris Lessing) 141, 793
Лесковац Младен 108, 109, 116, 117, 225, 257, 

258, 621, 622, 823, 824, 825, 827, 832, 
835

Летић Бранко С. 627
Лефевр Силвиа (Sylvie Lefèvre) 713
Лехман Вифрид (Winfred P. Lehmann) 890
Лешић Зденко 623, 681, 685, 691
Лешова А. 648, 659
Либерт Артур (Arthur Liebert) 434
Ликен Кристофер (Christopher Lucken) 

707, 708, 709, 710, 712
Ликург (Λυκοῦργος) 7, 278
Лиле Леконт де (Leconte de Lisle) 601
Лили Ален де (Alano di Lilla) 712
Липсијус Јустус (Iustus Lipsius) 22
Лисија (Λυσίας) 7, 8, 9, 11, 14, 17, 278
Лисински Ватрослав 233
Лихачов Д. С. (Д. С. Лихачев) 189, 190, 207, 

208, 223, 674, 680, 685, 691
Лома Александар 829
Лома Миодраг Б. 589
Ломпар Мило 264, 350
Лондон Џек (Jack London) 631
Лорд Алберт Бејтс (Albert Bates Lord) 623
Лорка Фредерико Гарсија (Federico García 

Lorca) 873
Лосев Алексеј (Алексей Федорович Лосев) 

607, 720, 736, 737, 828
Лотман Јуриј Михајлович (Ю́рий Миха́й-

лович Ло́тман)190, 196, 223, 300, 301, 
623, 682, 721, 724, 725, 732, 734, 735, 
737

Лукић Велимир 797, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 805

Лукић Никола 887
Лукић Павле 887
Лукић Света 417, 424

Лукић Станимир Д. 431
Лумијер (браћа) Огист и Луј (Auguste and 

Louis Lumière) 772, 774, 775, 776
Лунгулов Рада 740, 744, 750, 765
Лутер Мартин (Martin Luther) 406
Луцић Ханибал 89

Љермонтов Михаил (Михаил Юрьевич 
Лермонтов) 589, 726

Љубинковић Ненад 86, 87, 90, 93, 94
Љубић Шиме 91
Љуштановић Јован 259, 260, 264, 275, 588

Магазиновић Мага 438
Магарашевић Георгије 293
Магрит Рене (René Magritte) 472, 590
Мадам де Вилнев (Madame de Villeneuve) 

374
Мадам Долној (Madame d’Aulnoy) 374
Мазон Андре (André Auguste Mazon) 603
Мајерчик Марија (Маєрчик Марія) 648, 

660
Мајнардус Ото (Otto Friedrich August Mei-

nardus) 355
Макиједо Младинић Норка (Norka Ma-

chiedo Mladinić) 166
Максимовић Божидарка 440, 441
Максимовић Горан 250, 258, 264
Максимовић Десанка 249, 269, 427, 428, 429, 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 604, 831, 
912

Максимовић Драгиња 431
Максимовић Михаило 431
Маларме Стефан (Stéphane Mallarmé) 601, 

803
Малетин Марко 571
Малиновски Бранислав (Bronisław Kasper 

Malinowski) 585
Малич Марина 513
Малори Томас (Thomas Malory) 192
Малро Андре (Georges André Malraux) 631
Маљевич Казимир (Казими́р Севери́нович 

Мале́вич) 769
Мамузић Илија 571
Ман Паул де (Paul de Man) 786, 795
Ман Томас (Thomas Mann) 67, 68, 192, 389, 

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 590 

Ман Хајнрих (Heinrich Mann) 390, 392, 393, 
394, 407

Мандић Мирослав 475, 479
Манојловић Тодор 257, 809, 819
Манхајм Карл (Karl Mannheim) 472
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Манчић Александра 605, 606, 607, 608, 609, 
610

Манчић Милић Александра 715
Марголин Јуриј (Yuriy Margolin) 492, 506, 

540, 541, 542
Маретић Томо 757
Марија Терезија (Maria Theresia) 888
Маринковић Боривоје 50, 57, 102, 103, 226, 

621, 622, 623
Маринковић Василије 50, 51, 54
Маринковић Јосиф 231
Маринковић Константин 56, 563
Марино Ђанбатиста (Giambattista Marino) 

798
Марић Сретен 415, 621, 622, 691
Марићевић Јелена Ђ. 807, 813, 820
Марицки Гаћански Ксенија 13, 15, 18
Маричић Гордан М. 7, 8, 9, 16, 18, 277, 278, 

282, 283, 284, 285
Марјановић Весна 887
Марјановић Петар 343, 349
Марјановић-Душанић Смиља 356, 364, 366, 

367, 370
Маркјевич Хенрик (Henryk Markiewicz) 

615
Марко Аурелије (Marcus Annius Catilius 

Severus) 282
Марковић Александра 901
Марковић Ђорђе Кодер 248, 249, 260, 416
Марковић Жељко С. 909
Марковић Зденка 165
Марковић Светозар 303, 346
Маркус Амит (Amit Marcus) 540
Марман Артур Б. (Arthur B. Markman) 483
Мародић Светислав 741, 765
Марчетић Адријана 309, 832
Матавуљ Симо 248, 258, 268, 484, 497, 501, 

758
Матешић Јосип 648, 649, 903
Матис Анри (Henri Matisse) 414, 769
Матић Војин 108, 117
Матић Душан 413, 414, 424, 427, 590, 769, 773
Матић Лела 424
Матић Светозар 100
Матицки Миодраг 68, 81, 691, 885, 886
Матов Мартиновић Саво 674
Мауро Рабан (Raban Mauro) 696, 712
Машић Бранко 165
Медаковић Богдан 754
Медаковић Дејан 342, 349
Медаковић Милорад 888
Медаковићи, породица 302
Медан Маја Ј. 411
Мекгирл Марк (Mark McGurl) 244
Мекјуен Ијан (Ian McEwan) 471

Мелвил Херман (Herman Melville) 243, 244
Менандер (Μένανδρος) 282
Мендлер Жан Мате (Jean Matter Mandler) 

523
Мереник Лидија 781, 782
Мериме Проспер (Prosper Merimee) 601, 602
Мерчант Едгар Кардју (Edgar Cardew 

Marchant) 10
Метерлинк Морис (Maurice Maeterlinck) 

602
Методије Солунски (Μεθόδιος) 838
Метохит Теодор 588
Мечанин Радмила 692
Мешоник Анри (Henri Meschonnic) 607
Мештровић Иван 764
Микић Радивоје Б. 264, 275, 308, 832
Миланковић Богдан 578
Миланковић Милутин 194, 571, 578
Миланковић Урош 571, 572, 578, 579, 582, 

835
Милановић Александар 627
Милановић Бранко 264
Милановић Жељко 269, 302
Милански Амброзије, свети 708
Миленковић Мелетије 860
Милер Хенри (Henry Miller) 279
Милер-Гутенбрун Адам (Adam Müller-

Guttenbrunn) 399, 407
Милетић Аврам 887
Милетић Светозар 739, 913
Милин Милена 17
Милисавац Живан 273, 274, 275, 743, 752, 

753, 765
Милићевић Давор 626
Милићевић Никола 159, 167
Миловановић Крсто 820
Миловановић Соња 627
Миловић Весна 233
Милојевић Милоје 232, 233, 235
Милосављевић Милић Снежана М. 483, 

484, 486, 489, 497, 498, 499, 500, 501
Милосављевић Оливера 120, 121, 132
Милошевић Никола 263
Милошевић-Ђорђевић Нада 691
Милтон Џон (John Milton) 219, 220, 828
Милутиновић Дејан Д. 521, 522, 530
Милутиновић Сима Сарајлија 260
Миљковић Бранко 831
Мински Марвин (Marvin Minsky) 553, 554, 

556, 557, 558
Мирбо Октав (Octave Mirbeau) 601
Мире Марк Антоан (Marc-Antoine de Muret) 

22
Мирковић Лазар 596, 597, 598, 599, 600
Мирковић Љиљана 912
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Мирковић Чедомир 264, 275
Миро Ђоан (Joan Miró) 769
Миросављевић Лазар 344
Мирчев Андреј Б 591, 592
Митриновић Димитрије 740, 741, 769
Митров Ненад 478
Митровић Андреј 390, 408
Митровић Милорад 267
Мићић-Димовска Милица 226
Михаило Синђел 860
Михаиловић Константин Јаничар 586
Михајлова-Стаљанова Надежда (Михай-

лова-Сталянова Надежда) 904, 905, 
906, 907, 908, 909

Михајловић Велимир 57
Михајловић Драгољуб Дража 166
Михајловић Стеван 750
Михеев М. 648, 660
Мицић Љубомир 769, 770, 773
Мишевић Миланка 233
Мишић Зоран 258, 416, 780, 782
Младеновић Александар 286
Младеновић Живомир 230, 297, 691
Младеновић Ранко 773, 809, 834
Младеновић Тодор 809, 819
Молијер (Molière) 342
Мондријан Пит (Pieter Cornelis (Piet) 

Mondriaan) 769
Монтело Даниjел (Daniel Montello) 528
Монтењ Мишел де (Michel Eyquem de Mon-

taigne) 22, 23, 46, 183, 603
Монтескје (baron de La Brède et de Montes-

quieu) 603
Мопасан Ги де (Guy de Maupassant) 601
Морис Аделаиде (Adelaide Moris) 540
Морисон Тони (Toni Morrison) 242, 243
Морлини Ђироламо (Girolamo Morlini) 374
Моцарт Волфганг Амадеус (Wolfgang Ama-

deus Mozart) 812
Мошин Владимир 842
Мошињски Кажимјеж (Kazimierz Moszyń-

ski) 648
Мркаљ Сава 798
Мрњавчевић Вукашин 851, 881
Мрњавчевић Угљеша 851, 853
Музил Роберт (Robert Musil) 389
Музојс Јохан Август Карл (Johann Karl 

August Musäus) 374
Мунк Едвард (Edvard Munch) 769
Мураками Харуки (Murakami Haruki) 682
Мурат I (Murat Hüdavendigâr) 884
Муратова Ксенија (Xénia Muratova) 702, 

710, 711, 713
Муретус Марко Антоније (Marcus Antonius 

Muretus) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 45, 46

Мусолини Бенито (Benito Amilcare Andrea 
Mussolini) 120

Мушицки Лукијан 297, 739, 757, 762, 763

Набоков Владимир 309, 310, 311, 312, 313, 
787

Навои Али Шер (Ali Şîr Nevaî) 454
Наљешковић Никола 594, 595
Наполеон I Бонапарта 155
Настасијевић Момчило 416, 427
Натошевић Ђорђе 828, 829, 830, 833, 834
Негришорац Иван 264, 627, 808, 820
Недељков Љиљана 231
Недељковић Драгољуб Драган 911, 912, 913
Недељковић Јелена 911
Недељковић Растко 911
Недић Владан 230, 421, 691, 872, 873, 874
Недић Љубомир 303, 304, 305, 308, 506, 

828, 829, 830
Недић Марко 250, 264, 266, 267, 272, 275
Недић Милан 439
Недозорова Л. 727, 736
Неђвински Добривоје 834
Неклюдов C. Ю. 671, 685, 688, 691
Немањић Вукан 840
Немањић Драгутин 848, 849
Немањић Милутин 290, 291, 849
Немањић Стефан Првовенчани 252, 286, 

840, 845, 846, 881
Немањић Стефан Урош III Дечански 290, 

848
Немањић Стефан Урош IV Душан 843
Немањићи (династија) 355, 357, 367, 368
Ненин Миливој 120, 131, 132, 250, 260, 268, 

276, 300, 758
Неофит, епископ зетски 852
Непоп-Ајдачић Лидија 647, 648, 653, 656, 

658
Несторије 859
Несторовић Зорица В. 333, 346, 349, 350
Нешри (Neşri) 586
Нидерхоф Брукхард (Brukhard Niederhoff) 

534, 536, 537, 539
Нижетић Маја 151, 159
Никитина Серафима 648, 660
Никитовић Зорица В. 894
Никола, студенички игуман (XIIIвек) 839
Николај, митрополит дабробосански 852
Николић Милија 668, 676, 692
Николић Мирослав 899, 901
Николић Станоје 231
Никон, патријарх светитељ (14-15. век) 352, 

359, 367
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Нићифор Григора (Νικηφόρος Γρηγοράς) 
352

Ниче Фридрих (Friedrich Wilhelm Nietzsche) 
394, 399, 401, 403, 406, 408, 423, 588

Новаковић Бошко 263, 275, 622
Новаковић Грујо 881
Новаковић Дионисије 21, 22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Новаковић Јелена Р. 590, 600, 602, 605
Новаковић Стојан 827, 828, 830
Ного Рајко Петров 623, 624, 625, 626, 627, 

628
Нолде Емил (Emil Nolde) 769
Нормандијски Гијом (Guillaume Le Clerc 

de Normandie) 697, 713, 714
Нушић Бранислав 248, 259, 260, 274, 759

Његован Симеон 195

Обилић Милош 586, 879, 880, 881, 884
Обрадовић Доситеј 53, 230, 248, 257, 258, 

298, 303, 341, 342, 350, 602, 739, 900
Обрадовић Душанка 17
Обреновић Александар 307
Обреновић Милош 294, 295, 445, 878, 887
Обреновић Михајло, кнез 160, 348
Овидије Публије Назон (Publius Ovidius 

Naso) 33, 153
Огњановић Дејан Б. 591
Одавић Риста 759
Ожегов Сергей Иванович 900
Ожје Емил (Émile Augier) 602
Олах Кристијан 611
Омчикус Анка 758, 760, 761
О›Нил Јуџин (Eugen O’Neill) 816
Опачић Зорана 264, 275, 628
Орбин Мавро 90, 91
Орвел Џорџ (George Orwell) 631
Оригин Адамантије (Ὠριγένης Ἀδαμάντιος) 

60
Оровић Сава 631
Орсић Срђан В. 302
Орфелин Захарије 50, 248, 258, 813
О›Саливан Тимоти (Timothy H. O’Sullivan) 

631
Остер Пол (Paul Auster) 611, 612, 613, 614
Остин Џејн (Jane Austen) 147
Остин Џон (John L. Austin) 477
Остојић Тихомир 741, 744, 764

Павел Томас (Thomas Pavel) 538
Павић Милорад 44, 46, 54, 56, 57, 592, 621, 

807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 
815, 816, 817, 818, 819, 820

Павић Синиша 281
Павковић Васа 808, 899, 900
Павковић Љубиша 231
Павле, грчки краљ (Παῦλος, Βασιλεὺς τῶν 

Ἑλλήνων) 279
Павловић Драгољуб 85, 94, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 186, 299
Павловић Миодраг 108, 109, 117, 169, 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
248, 255, 257, 258, 263, 264, 265, 275, 
301, 581, 626, 802, 804, 870, 871

Павловић Теодор 346, 564, 570
Палавестра Предраг 156, 165, 166, 263, 264, 

303, 304, 440, 443, 616, 617, 622
Палибрк Ивана 140, 148
Паликуће 53
Палмер Алан (Alan Palmer) 506, 508, 514, 

515, 516, 525, 533, 543, 544
Пандуревић Јеленка 59, 63, 71, 75
Пандуровић Сима 120, 427, 592, 769
Панић Аврам 683
Панић Мараш Јелена 628
Панић Марија М. 695
Пантелић Никола 69, 424
Пантић Мирослав 87, 94, 99, 101, 104, 275, 

622, 668, 675, 678, 681, 691, 880, 912
Пантић Михајло 264, 368, 370
Пантовић Зора 436, 438
Папић Павле 315, 316
Парабућски Миленко 231
Париповић Крчмар Сања 302, 627, 797, 799, 

802, 804
Паунд Езра (Ezra Pound) 175, 279
Пауновић Зоран 611
Пачиенца Рођеро де (Ruggiero de Pacienza) 

862, 880
Пашић Никола 161
Пејчић Александар 807, 809, 820
Пејчић Јован 820
Пекић (Глишић) Љиљана 209
Пекић Борислав 189, 191, 192, 193, 197, 199, 

208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 368, 
369, 370, 787

Пековић Слободанка 249, 266
Пељевин Вуктор (Виктор Олегович Пеле-

вин) 591
Пери Менакам (Menakhem Perry) 524
Перић Драгољуб Ж. 663, 677, 692, 878, 880, 

885
Перић Ђорђе 225, 230, 233
Перишић Игор 614, 615, 616, 617, 618, 619
Перкинс Гилман Шарлота (Charlotte Per-

kins Gilman) 793
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Перо Шарл (Charles Perrault) 374, 509
Пертизје Шарл (Charles Pertusier) 602
Петаковић Славко В. 85, 88, 93, 94, 593, 594, 

595, 596
Петар Коришки, свети 845, 846, 851
Петка, света 366
Петковић Владислав Дис 171, 185, 592, 604, 

626, 769, 828
Петковић Данијела Р. 888
Петковић Новица 189, 190, 223, 264, 266, 

672, 688, 692
Петковић-Прошић Зденка 120, 132
Петов Александар 173, 186, 605
Петрановић Теодор 827
Петрарка Франческо (Francesco Petrarca) 

797
Петров Милан 25, 46
Петровић Бошко 259, 765, 824
Петровић Вељко 249, 258, 267, 740, 741, 744, 

757, 758, 762, 763, 765
Петровић Миодраг М. 852
Петровић Михаило Алас 193, 194, 203, 204, 

223, 483, 487, 501
Петровић Надежда 631, 770
Петровић Никола 507, 517
Петровић Петар Ж. 69, 424
Петровић Петар Његош 248, 249, 257, 258, 

268, 270, 625, 627, 743, 756, 757, 758, 828
Петровић Предраг 773, 782
Петровић Растко 248, 267, 269, 298, 414, 

592, 767, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 
776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783

Петровић Светислав 602
Петровић Светозар 615, 619, 620, 621, 622, 

623
Петровић Соња 289, 290, 291, 292
Петрунина Н. 728, 729, 730, 731, 736
Пеше Мишел (Michel Pêcheux) 417
Пешикан-Љуштановић Љиљана 60, 64, 68, 

131, 254, 300, 424, 592, 863, 870, 871, 
874, 875, 879, 880, 881, 882, 884, 887, 900

Пивљанин Бајо 881
Пижурица Мато 250
Пијановић Петар 214, 223, 249, 264, 271
Пикасо Пабло (Pablo Ruiz Picasso) 414, 769, 

770, 772
Пиндар (Πίνδαρος) 21, 34, 281, 588, 753
Пипер Предраг 110, 117
Пирандело Луиђи (Luigi Pirandello) 831
Пишчевић Симеон 248, 259, 298
Пјанић М. 157
Плавша Душан 811, 812
Плат Силвија (Sylvia Plath) 793
Платен Аугуст (August von Platen-Haller-

münde) 798

Платон (Πλάτων) 10, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 203, 
204, 282, 423, 521, 588, 625, 828

Платонов 729
Плиније Секунд Старији Гај (Gaius Plinius 

Secundus Maior) 696, 698, 700, 706
Плотин (Πλωτίνος) 704
Плотникова А. А. 63, 68
Плутарх (Πλούταρχος) 9, 282, 352
По Едгар Алан (Edgar Allan Poe) 190, 591
Подруговић Тешан 861, 882
Подубная Р. 728, 736
Пођоли Ренато (Renato Poggioli) 768
Пол Харалд (Harald Pol) 524
Половина Наташа 299
Половина Никола 68
Пољак Жељко 157
Пољански Бранко Ве (Бранислав Мицић) 

773
Попа Васко 169, 170, 258, 626, 869
Попов Јован Ч. 278, 589
Поповић Богдан 248, 263, 264, 265, 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 427, 487, 501, 756, 
757, 828, 829, 830, 831, 870

Поповић Бранко 170, 186, 263, 275
Поповић Владимир 831
Поповић Даница 365, 370, 848, 849
Поповић Јован Стерија 56, 57, 248, 257, 258, 

298, 333, 334, 345, 349, 581, 582
Поповић Марко 361, 366, 370, 586
Поповић Миодраг 571, 578, 582, 585
Поповић Павле 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 97, 101, 104, 602, 832
Поповић Павле Арс. 348, 349
Поповић Радован 152, 159, 165, 168, 429, 443, 

768, 781, 782
Поповић Тања 140, 148, 259, 264, 589
Попруженко Михаил Георгијевич 351
Прешерн Франце 758
Прибићевић Милан 741
Придом Сили (Sully Prudhomme) 267, 747
Принс Џералд (Gerald J. Prince) 486, 535
Принцип Гаврило 742
Проп Владимир (Владимир Яковлевич 

Пропп) 373, 377, 378, 720
Проперције Секст (Sextus Propertius) 282, 

283, 284
Протић Предраг 131, 132
Прохорова С. М. 660
Прудникова Т. І. 656, 660
Пруст Марсел (Marcel-Valentin-Louis-Eugè-

ne-Georges Proust) 189, 192, 206, 207, 
310, 537, 591, 601, 831

Пузић Предраг 120, 121, 132
Пујон Жан (Jean Pouillon) 534, 537
Пулицер Џозеф (Joseph Pulitzer) 631
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Пурић Божидар 744
Путник Мојсије 51, 54
Пушкин Александар (Алекса́ндр Серге́е-

вич Пу́шкин) 589, 719, 723, 726, 727, 
728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 758

Раденковић Јована Д. 285
Раденковић Љубинко 68, 424
Радин Ана 419, 424
Радин, анагност (XIV век) 843
Радисављевић Зоран 132
Радисављевић Зоран Хр. 912
Радић 165
Радић Душан 740
Радић Радивоје 588
Радић-Дугоњић Милена 653, 660
Радичевић Бранко 248, 259, 298, 757, 758, 

762, 763
Радовић Амфилохије 714
Радовић Драгутин 157
Радовић Душан 249, 271, 272
Радовић Ђуза 263, 275
Радовић Миодраг 912, 913
Радовић Тешић Милица 899, 902
Радојичић Ђорђе Сп. 102, 104, 265, 299
Радојчић Милош 582
Радојчић Никола 741
Радојчић Саша 625
Радонић Маја С. 169
Радоњић Горан 627
Радосављевић Зоран 170
Радошевић Нинослава 358, 359, 360, 370
Раду Флора 591
Радуловић Ифигенија Д. 7, 8, 9, 16, 18, 277, 

278
Радуловић Марко 626
Радуловић Немања 60, 63, 68, 69
Радуловић Оливера В. 301, 625
Раичевић Горан 739
Раичевић Горана С. 97, 151, 268, 296, 301, 

592, 614, 623, 797
Раичковић Стеван 300, 301, 589, 627
Рајан Мари-Лор (Marie-Laure Ryan) 492, 

498, 514, 538, 547
Рајић Јелена 141, 142, 148
Рајић Јован 23, 25, 298
Рајковић Ђорђе 234
Рајс Арчибалд (Rudolph Archibald Reiss) 

631
Ракитић Слободан 285, 799, 800, 805
Ракић Викентије 53, 55, 56, 563
Ракић Војин 830, 831
Ракић Милан 297, 589, 592, 769
Ракић Тања О. 596
Ранђеловић Ана З. 288, 317

Ранковић Светолик 248, 260
Расел Вилијам Хуард (William Howard 

Russell) 631
Растислав, моравски кнез 838
Рафаил Епактит Андоније 586
Рацковић Давид 56
Реброња Надија И. 445, 447
Ређеп Драшко 263, 275
Реј Мен (Man Ray) 769, 772, 776, 781
Рембо Артур (Arthur Rimbaud) 414, 423, 604, 

878
Рендзер Теренс (Terence Ranger) 242
Ренски Марбот (Marbode of Rennes) 700
Ренсом Џон Кроу (John Crowe Ransom) 178
Рењије-Болер Данијела (Danielle Régnier-

-Bohler) 708 
Решер Николас (Nicholas Rescher) 493
Решетар Милан 100, 104
Рибемон Бернар (Bernard Ribémont) 702
Рибникар Владислава 264, 275
Рид Честер (Chester Albert Reed) 631
Рид Џон (John Reed) 631
Ризнићи 53
Рикер Пол (Paul Ricoeur) 309, 423, 508, 547, 

663
Рилке Рајнер Марија (Rainer Maria Rilke) 

111, 389
Римон-Кенан Шломит (Shlomith Rimmon-

-Kenan) 533, 536, 539, 544
Рингер Курт (Kurt Ringger) 700, 701
Ристић Јован 345, 349
Ристић Марко 590, 604, 769, 771, 773
Ристић Стана 647, 648, 649, 651, 660, 899
Ристовић Ненад Д. 21, 22, 23, 25, 45, 46, 

47
Рихтер Ханс (Hans Richter) 772, 776
Рицци Д. 727, 736
Ричардс Ивор Армстронг (Ivor Armstrong 

Richards) 178, 186
Ричардсон Брајан (Brian Richardson) 533, 

540, 541, 542, 543
Розети Данте Габријел (Dante Gabriel Ros-

setti) 120, 123
Ролан Ромен (Romain Rolland) 393, 394, 

745, 758, 762, 912
Ронсар Пјер де (Pierre de Ronsard) 22
Росић Татјана 264
Ротердамски Еразмо (Desiderius Erasmus 

Roterodamus) 608
Руварац Димитрије 26, 46, 52, 57
Руварац Иларион 298, 300
Русе Жан (Jean Rousset) 810, 815, 816, 817
Русо Жан-Жак (Jean-Jacques Rousseau) 201, 

719, 721, 722, 724, 725, 726, 730, 737
Рутман Валтер (Walter Ruttman) 772, 776
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Саболчи Миклош (Szabolcsi Miklós) 768, 
782

Сава, свети (Растко Немањић) 247, 251, 252, 
255, 365, 598, 599, 843, 845, 846, 847, 
848, 849, 850, 852, 853

Савињи Фридрих Карл (Friedrich Carl Sa-
vigny) 375

Савић Велибор Борко 428, 429, 431, 432, 
433, 434, 435, 439, 440, 442, 443

Савић Миле 394, 408
Савић Олга 226
Савковић Милош 602, 604
Саид Едвард (Edward Said) 612
Сајмон Херберт (Herbert Simon) 523
Самарџија Снежана 668, 670, 672, 679, 681, 

684, 691, 692, 869, 885
Сандрар Блез (Blaise Cendrars) 601
Сарду Викторијен (Victorien Sardou) 602
Сартр Жан-Пол (Jean-Paul Sartre) 220
Сасин Антун 99, 595
Сатмари Карол (Carol Popp de Szathmári) 631
Сведенборг Емануел (Emanuel Swedenborg) 

352, 370
Светић Милош 293, 294, 295
Свинберн Алџерон Чарлс (Algernon Charles 

Swinburne) 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
127, 128, 130

Севиљски Исидор (San Isidoro de Sevilla) 
696, 698, 700, 710, 712

Секеруш Павле 302
Секулић Исидора 248, 249, 258, 263, 264, 265, 

266, 267, 273, 274, 276, 427, 765, 834
Селезнeв Ю. 729, 736
Селенић Слободан 300, 301, 302, 787
Селимовић Меша 249, 263, 270, 295, 588
Семино Елена (Elena Semino) 492, 494, 498
Сен-Виктор Андре (André de Saint-Victor) 

711
Сенека (Lucius Annaeus Seneca) 28, 37
Сенмут (Senenmut) 812
Сент-Егзипери Антоан де (Antoine de Saint-

-Exupéry) 631
Сент-Емура Виконт де Ке де (Amédée de 

Caix de Saint-Aymour) 603
Сењанин Иво 881
Серафим, јеромонах (Глигић) 852
Сервантес Сааведра, Мигел де (Miguel de 

Cervantès Saavedra) 192
Серски Исаија (Инок Исаија) 606, 609, 610, 

845, 850, 851, 853
Сибињанин Јанко 881
Сијарић Ћамил 445, 446, 447, 448, 449, 450, 

451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 
461, 462, 463

Сикимић Биљана 69, 72, 888

Сикинг 120
Силуан Атонски 845, 850
Симић Милутин 751, 765
Симић Павле 234
Симовић Љубомир 107, 110, 116, 117, 180, 

185, 258, 604, 626
Симоновић Милијана М. 767, 780, 782
Синаит Атанасије 843
Скалигер Јозеф Јустус (Joseph Justus Sca-

liger) 22
Скерлић Јован 160, 248, 264, 265, 306, 507, 

518, 601, 602, 740, 757, 759, 764, 769
Скопелин 21
Скот Валтер (Walter Scott) 732
Скот Еријугена Јохан (Johannes Scotus 

Eriugena) 703, 704, 705, 706
Слапшак Светлана 264
Сластиков Десанка 434, 436, 438, 439, 441
Сластиков Сергеј 434
Слијепчевић Перо 341, 342, 343, 350, 390, 

408
Слотердајк Петер (Peter Sloterdijk) 516, 518
Смоли Џорџ (George Washburn Smalley) 

631
Собољевски Алексеј И. (Алексей Ивано-

вич Соболевский) 841
Соколовић Симо 853
Сократ (Σωκράτης) 10, 14, 281, 282, 749
Соларић Павле 53, 56, 831
Солжењицин Александар (Александр Иса-

евич Солженицын) 368
Солин Гај Јулије (Gaius Iulius Solinus) 696, 

698
Соломон 354, 357, 359
Солон (Σόλων) 588
Солунски Симеон (Συμεών Θεσσαλονίκης) 

598
Сомер Дорис (Doris Sommer) 244
Софокле (Σοφοκλης) 12, 278, 281, 747, 748, 

753, 762, 828
Спаић Светлана 611
Спенсер Херберт (Herbert Spencer) 306
Спивак Гајатри Чакраворти (Gayatri Cha-

kravorty Spivak) 467, 479
Спиноза Барух де (Baruch de Spinoza) 204, 

423
Спиридон, студенички игуман (XIII век) 

840
Сполски Елен (Ellen Spolsky) 517, 523
Сремац Стеван 248, 258, 427
Сретеновић Мирјана 131, 132
Стајић Васа 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 

746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 
754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 
762, 763, 764, 765, 766, 823, 824
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Стајић Даница 743, 749, 754, 757, 761, 762, 
764

Стајић Милица 743, 754, 762
Станковић Борисав 190, 248, 265, 266, 267, 

463, 757, 763
Станковић Корнелије 232, 233
Станојевић Бранислав 750
Станојевић Драгиша 830
Старац Милија 683, 882
Старина Новак 881
Стевановић Светолик 432
Стендал (Marie-Henri Beyle) 603 
Степанов Ю. 720, 721, 736
Стерн Даниел (Daniel Stern) 527
Стернберг Меир (Meir Sternberg) 524
Стефан Немања 286, 845, 847, 848
Стефановић Венцловић Гаврил 809, 813, 

815, 819, 820
Стефановић Георгије Којанов 299
Стефановић Мирјана Д. 57, 250, 257, 259, 297
Стефановић Светислав 119, 120, 121, 122, 

123, 128, 129, 130, 131, 132
Стивенс Стенли Смит (Stanley Smith Ste-

vens) 489
Стипчевић Никша 263
Стјепановић Станка 852, 853
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Зборник Матице српске за књижевност и језик објављује ори-
гиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна исто-
рија, теорија књижевности, мето дологија проучавања књижевности, ком-
па ративистика), грађу и приказе, као и лингвистичке радове који су не посредно 
везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени или по-
нуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при хваћени. 
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саоп ште ња, по-
датак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве стра-
нице чланка. 

Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, не мач ки 
и француски. За радове на српском језику примењује се Правопис српско га 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010).

1. предајарУкописа
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: jdjukic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити по-
датке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2.процесрецензирања
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3.елеМентирада(обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 



пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 
в) сажетак (до 8 редова): на језику основног текста, без ознаке Са же

так; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;
г) Кључне речи (до 5): на језику основног текста; лева марги на увучена 

1,5 cm у односу на основни текст;
д) основни текст; 
ђ) ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
е) резиме садржи: име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, 

центрирано), ис под наслова Резиме (центрирано и спационирано), текст 
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском, 
немачком, руском или француском; уколико је рад на страном језику, ре зи ме 
је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на одго ва-
рајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обез бе дити 
пре вод. 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адре-
са аутора, уз ле ву маргину (у приказима уз десну); називи сложених орга-
ни зација треба да одражавају хије рархију њихове структуре, један испод 
другог.

4.ФорМат
а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту по-

сла ти као посебан фајл; 
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, под-

но жне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса уста-
нове и електронска адреса аутора 10 pt;

г) размак између редова: 1,5; 
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргу-

мен тативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд); 
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени 

за 1,5 cm и инте грисани у почетне параграфе; пожељно је да буду ну ме ри са ни 
(1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па раграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног па раграфа 
једним празним редом, а параграфи 1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt.

5. цитиранеФорМе
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...“, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
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рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 

в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. цитирањереФеренци интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (саМарџија 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (MurPhy1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (деретић 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (павић1972а: 

34), (павић1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (радевић–Матицки2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (живковић1970;

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (сУвајџић 2005: 201; петковић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. цитираналитератУра
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег“ параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.

Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
павић, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба. Бео-

град: Нолит, 1970.
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б) књига (више аутора):
радевић, Милорад, Миодраг Матицки. Народне песме у „Српскодал ма

тинском магазину“. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.
в) рад у часопису:
живковић, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil“-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
пипер, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ивић, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 
2005.

е) рукописна грађа: 
николић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 

8552/264/5, 1780–1783.
ж) публикација доступна on-line: 
FeLLuGa, Dino. Survey of the Literature of England. 〈http://web.ics.purdue.edu/ 

~felluga/eng241/index.html〉 18. 09. 2009. 
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